
EL MÀSTER D’ENSENYAMENT D ’ESPANYOL / CATALÀ PER A 

IMMIGRANTS  

Aquest màster està dirigit a formar professionals: 

• que hagin d’ensenyar o vulguin ensenyar la llengua i la 
cultura  a persones que no tenen l’espanyol o el català com 
a llengua materna, especialment en contextos d’immigració; 

• que vulguin treballar en el disseny, elaboració i/o edició 
de materials didàctics pensats per a l’aprenentatge d’una 
llengua i una cultura estrangeres; 

• que vulguin treballar en mediació intercultural i en 
integració de col·lectius estrangers. 

L’arribada d’immigrants que necessiten aprendre català i espanyol 
per poder anar a l’escola, trobar feina i integrar-se socialment, i 
l’augment de la demanda d’ensenyament d’espanyol i català com 
a llengües estrangeres, fan imprescindible oferir eines per al 
desenvolupament d’aquesta tasca. 

Aquest màster proporciona una formació per respondre a la 
demanda social en el context de les noves situacions 
d’interculturalitat, i ofereix la base necessària per a la 
investigació en ensenyament i adquisició de llengües, amb una 
atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades a 
la migració. 

 

ORGANITZACIÓ  

Mª ÁNGELES CALERO FERNÁNDEZ 
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 

M. SALOMÉ RIBES AMORÓS 
Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
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Facultat de Lletres 

 

Assistència lliure i gratuïta 



FRANCISCO MATTE BON 

 

Catedràtic de Llengua Espanyola i Traducció a la Facultat de 
Traducció i Interpretació de la Libera Università degli Studi 
LUSPIO de Roma, des del 2008.  

Ha treballat com a professor d'espanyol en diferents institucions 
i com a Cap d'Estudis de l'Institut Cervantes de Munic (1993-
1995). Ha estat catedràtic de Llengua espanyola a la Facultat de 
Llengües i Literatures Estrangeres de la Universitat de Salern i 
director del Centre d'idiomes de la mateixa universitat (2003-
2006).  

Té una àmplia experiència com a formador de professors 
d'espanyol i italià com a llengües estrangeres.  

És autor de diferents publicacions sobre l'anàlisi gramatical des 
de la perspectiva de la comunicació i coautor de materials 
didàctics per a l'ensenyament de l'espanyol i de l'italià.  

 
LLOC  

Sala de Juntes (3.31, 3r pis)  
Edifici Rectorat - Universitat de Lleida 
Plaça Víctor Siurana, 1 

 
CERTIFICACIÓ  

El públic assistent podrà sol·licitar un certificat d’assistència. 

 

 

HORARI  

16 h. Cafè de benvinguda 
 

16’30 h. Conferència inaugural 
La arquitectura secreta de las lenguas y su proceso de 
aprendizaje. 

Francisco Matte Bon 
Libera Università degli Studi LUSPIO (Roma) 

 

17’15 h. Presentació del màster 
Les assignatures en microcàpsules 

� Ensenyament de la competència cultural 

� Ensenyament a immigrants  

� Disseny curricular, programació i edició de materials  

� Tècniques d’avaluació  

� Ensenyament d’habilitats lingüístiques  

� Ensenyament de la gramàtica  

� Ensenyament de la correcció fonètica i el lèxic  

� Les TIC en l’ensenyament de llengües estrangeres  

� Com ensenyar i adaptar la literatura a l’aula de llengua 
estrangera  

� Llegat grecoromà a la cultura hispànica  

 

18’15 h. - 21 h. Taller 
El sistema verbal en la interacción oral y el árbol de las muñecas 
rusas. 

Francisco Matte Bon 
 

 


