
                                                                                                              

 

BREU CV DELS PROFESSORS 
 

 

Jéssica Alonso Griñó 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Ensenyament 
d’Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), va 
realitzar el seu treball d’investigació sobre l’ensenyament del verb agradar a l’aula d’ELE. Ha treballat 
com a auxiliar de conversa i com a professora d’ELE a EOI i a empreses privades i és redactora de proves 
oficials de Certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Lourdes Díaz Rodríguez 
Catedràtica acreditada de llengua espanyola (Universitat Pompeu Fabra), investigadora de Clic-UB. 
Imparteix Gramàtica pedagògica i Adquisició d’Espanyol com a L2/LE a diversos cursos de postgrau i 
màster: UIMP, UB/UB Virtual i Universitat de Saragossa; formadora a universitats estrangeres, l’Instituto 
Cervantes i col·laboradors, com l’EOI de Barcelona-Drassanes. Investiga la descripció textual, 
pragmagramatical i la competència multilingüe a partir de corpus nadius i no nadius. Les seves 
publicacions recents sobre ELE: “les gramàtiques PapELEs i ELEfante” (MarcoELE 2015) amb Yagüe i 
“Lingüística textual, tipologia textual y enseñanza de E/L2-LE” amb de Santiago. 
 

Mª José Hernández Blasco 
Llicenciada en Filologia Hispànica. És catedràtica d'espanyol per a estrangers a l'Escola Oficial d'Idiomes 
Barcelona-Drassanes, on imparteix classes a alumnes de diferents nivells. També ha estat assessora 
lingüística del Ministeri d'Educació a Praga. Com a formadora, ha col·laborat, entre d'altres, en els 
màsters en ELE de la Universitat de Barcelona, de la Universidad de Salamanca i de l'Instituto Cervantes-
UIMP, on és ha estat codirectora d'un dels trams del pla d'estudis. Té una àmplia experiència en la 
formació de professors d'ELE. És autora de materials didàctics i de diversos articles sobre didàctica d'ELE. 
A més, és membre fundador i editora de la revista Cable.   
 

Cristina Lozar Griera 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Formació de 
Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat de Barcelona, va realitzar el seu treball 
d’investigació sobre l’adquisició de formes opaques de l’espanyol per estudiants alemanys a la Universitat 
Lliure de Berlín. Actualment és professora titular de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes. 
Recentment ha participat en programes europeus d’estades professionals a Finlàndia i ha estat membre 
de l’equip de redactors de les proves oficials de Certificat del Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Lourdes Miquel López 
Catedràtica de Espanyol per a Estrangers d’Escoles Oficials d’Idiomes. Formadora de professors a 
diferents institucions espanyoles i estrangeres, i professora a màsters i postgraus de l’especialitat, en 
matèries relacionades amb l’ensenyament de la gramàtica. Professora en diversos contextos educatius 
(França i Itàlia) i col·laboradora en diverses ONG relacionades amb l’ensenyament a immigrants. Autora 
de manuals d’ELE, materials complementaris, de diferents col·leccions de lectures graduades per a 
estudiants d’ELE i coautora de la Gramática Básica del estudiante de español. Ha publicat articles teòrics 
sobre la relació entre llengua i cultura, sobre l’ensenyament d’ELE a immigrants i sobre l’ensenyament i  
pràctica de la gramàtica. 
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