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U N I V E R S I T A T 
D E  L L E I D A

LLEIDA
Del 3 al 14 de juliol de 2017

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés 
entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



Dimecres 12
 Sonsoles Fernández
15.00-17.00 h Trobada amb els errors i recerca dels mecanismes 

subjacents
 Marta Baralo
17.30-19.30 h Paper de la llengua materna en l’aprenentatge de la 

llengua estrangera

Dijous 13 
 Marta Baralo
09.00-11.00 h  Metodologia de l’anàlisi contrastiva i l’anàlisi d’errors
 Sonsoles Fernández
11.30-14.00 h Tipologia d’errors. Criteris de classifi cació
 Marta Baralo
15.00-17.00 h  Interllengua. Estadis d’adquisició
 Sonsoles Fernández
17.30-19.30 h  Per què ocorren els errors: Anàlisi d’estratègies

Divendres 14 
 Marta Baralo
09.00-11.00 h  Per què ocorren els errors en ELE: Causes lingüísti-

ques
 Sonsoles Fernández
11.30-13.30 h Tractament didàctic dels errors, I: Errors transitoris, 

errors resistents i errors fossilitzats
 Marta Baralo
15.00-17.00 h  Tractament didàctic dels errors, II: Atenció a la for-

ma. Competència metalingüística
 Sonsoles Fernández
17.30-19.30 h  Reparació d’errors en l’expressió oral i escrita

Les persones que hagin participat en el curs rebran un certifi cat 
d’assistència expedit conjuntament per l’Instituto Cervantes i per la 
Universitat de Lleida. L’assistència serà obligatòria i les faltes d’as-
sistència, independentment de la causa, no podran superar el 15% 
de la durada total del curs.

18L7                                                                                       Llengua i Literatura

ANÀLISI D’ERRORS I 
INTERLLENGUA EN 
L’ENSENYAMENT D’ELE

Del 12 al 14 de juliol
Lleida 

Aquest curs està adreçat a persones que tenen un cert coneixement 
o experiència en la didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera 
o segona llengua. Està orientat a introduir i desenvolupar els concep-
tes d’interllengua i error i a plantejar la incidència que aquests tenen 
en el procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera. Proporciona 
coneixements, eines i estratègies perquè el professorat d’ELE iden-
tifi qui l’origen, la tipologia i la rellevància dels errors que cometen els 
seus alumnes, i perquè pugui intervenir de manera efectiva i efi cient 
en el trànsit pels diferents estadis de la interllengua. 
Es combinarà la classe magistral amb activitats pràctiques que im-
pliquen la refl exió i la resolució de problemes mitjançant l’anàlisi de 
casos, tècniques d’aprenentatge col·laboratiu i debats en grup. Es 
fomentarà la refl exió i l’intercanvi d’experiències i opinions entre els 
assistents per adquirir i interioritzar tècniques pràctiques adients a la 
seva tasca de professors i avaluadors d’ELE.
Els objectius del curs són: a) valorar el paper dels errors en l’apre-
nentatge de la llengua, b) familiaritzar-se amb les diferents classifi ca-
cions de l’error i amb els mecanismes psicolingüístics que hi interve-
nen, c) establir criteris per a l’adequada identifi cació i catalogació de 
l’error, d) analitzar les tècniques de tractament de l’error i e) dotar-se 
d’eines i estratègies per intervenir amb efi càcia en l’evolució adequa-
da de la interllengua.

Observacions: Abans de començar el curs es recomana la lectura de 
tres articles, la referència dels quals es pot trobar al següent enllaç:
http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_instituciones/P959-17.htm

Llengua  Castellà
d’impartició  

Coordinació Mª Ángeles Calero Fernández i Maribel Serrano Zapata (De-
partament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la 
UdL)

Equip docent Marta Baralo Ottonello (Universitat de Nebrija) i María Son-
soles Fernández López (Escola Ofi cial d’Idiomes de Madrid)

Durada 20 hores lectives

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places 30
PROGRAMA                                                                                       

ALLOTJAMENT
L’Ofi cina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Ofi cina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifi ci Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390
estiu@estiu.udl.cat

Organitzat conjuntament amb:


