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01/07/19  

Com treballar la gramàtica des d’una perspectiva cognitiva: conceptes bàsics 
 

En aquesta conferència introductòria es plantejaran els conceptes més operatius de la lingüística cognitiva 
que afecten a la manera de veure la gramàtica i a les diferents possibilitats de treballar-la a l’aula, 
buscant sempre la màxima implicació de l’estudiant, ja sigui en la manera de plantejar les explicacions, 
ara convertides en una fase activa i participativa, com en el disseny i la correcció de les activitats, molt 
allunyades dels exercicis de gramàtica de la nostra pràctica habitual. 
  

Prof. Lourdes Miquel     

02/07/19 
Com ensenyar el sistema verbal (I): El temps aquí i allà 
 

Basant-nos en els principis d’atenció a la forma i de les descripcions de la gramàtica cognitiva, 
s’exploraran les possibilitats de les seqüències de relat i la seva administració a l’aula. Es discutiran les 
implicacions pedagògiques d’activitats de processament, producció i correcció i s’analitzaran seqüències i 
activitats de classe.  
 

Prof. Cristina Lozar     

03/07/19 

Com ensenyar el sistema verbal (II): L’alternança de modes  
 

Basant-nos en els mateixos principis que la sessió anterior d’atenció a la forma i de les descripcions de la 
gramàtica cognitiva, s’explorarà l’alternança de modes indicatiu i subjuntiu en espanyol. S’analitzaran 
activitats de processament i de producció sobre la qüestió i s’analitzaran seqüències i activitats de classe. 
 

Prof. Jordi Casellas  

04/07/19 
Com ensenyar la concordança: Gènere i nombre 
 

Basant-nos en els principis d’atenció a la forma i de les descripcions de la gramàtica cognitiva, s’explorarà 
el funcionament del gènere i del nombre,  i la seva administració a l’aula. Es discutiran les implicacions 
pedagògiques d’activitats de processament, producció i correcció i s’analitzaran seqüències i activitats de 
classe. S’assumeix la familiarització amb el model proposat a la Gramática Básica del Estudiante de 
Español. 
 

Prof. M. José Hernández    

05/07/19 

L’ensenyament de la gramàtica a l’aula d’ELE: textos, corpus i la seva aplicació per al 

desenvolupament de la competència comunicativa 
 

A partir del paper de la tipologia textual com a organitzadora de seqüències i informació en la lingüística 
textual i cognitiva, es descriuen els patrons de les seqüències (gramaticals, funcionals, lèxics) i la seva 
relació sistemàtica amb situacions, interlocutors, contextos. Es recorrerà als corpus nadius i no nadius  
propis i disponibles a la xarxa (com el CAES de l’IC) per aprendre a veure regularitats, diferències 
lingüístiques i interculturals i formes de treballar-les per nivells (d’A2 a C1) a l’aula d’ELE.   
 

Prof. Lourdes Díaz 
 

La comunicació oral: l’audició i la producció 
 

La sessió se centrarà a reflexionar sobre el tipus d’activitats més adequades per millorar les competències 
orals dels alumnes d’ELE i a presentar el desenvolupament a classe de les activitats més eficaces. 
 

Prof. Dolors Poch 
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