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En què consisteix?
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La formació que s’ofereix es fonamenta principalment en les àrees de la
lingüística i de la filologia, en particular de la catalana, però també inclou
aportacions d’altres àrees, com ara la psicologia o la pedagogia.
S’adreça a l’assoliment de les competències necessàries per actuar com a
dinamitzador lingüístic. La dinamització lingüística s’entén com la promoció del
canvi (tries, hàbits, preferències, motivació, actituds, usos, presència de la
llengua…), emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana que
actualment s’impulsa des dels diversos àmbits de la societat: tant des de les
institucions públiques com també des d’entitats no governamentals.

A qui va adreçat
A graduats en Llengua i Literatura Catalanes o titulació equivalent.
A graduats en altres filologies, Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia,
Sociologia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Història o Humanitats, o
titulacions equivalents, amb coneixements de nivell C1 de llengua catalana.
A tècnics superiors de la família professional de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat, amb coneixements de nivell C1 de llengua catalana.
Els coneixements de llengua catalana s’han d’acreditar mitjançant un certificat
oficial reconegut a les Illes Balears.

Selecció dels alumnes
En el cas que el nombre de sol·licituds sigui més gran que el nombre màxim de
places, se seleccionaran els estudiants a partir de la carta de motivació i el
currículum que hauran presentat en el moment de sol·licitar l’admissió a l’estudi
propi. En primer lloc, es valorarà la carta de motivació i, en segon lloc, el
currículum, de manera que es prioritzaran els alumnes que siguin graduats en
Llengua i Literatura Catalanes i a continuació els alumnes amb altres titulacions
que acreditin un domini més elevat de la llengua catalana, tenint en compte que
es demana com a requisit d’accés un nivell C1.

Estructura dels estudis
Aquesta formació té un total de 125 hores presencials. A més, els estudiants
hauran d’elaborar un treball de fi d’estudis que consistirà en la presentació de la
programació d’una intervenció a un context determinat o un treball de revisió i
investigació bibliogràfica.

Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96
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Continguts
Mòdul I. Conferència inaugural (1 hora). La tasca del dinamitzador lingüístic.
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Mòdul II. Competència comunicativa: introducció (2 hores)
1. Competència lingüística. Aspectes bàsics.
2. Competència discursiva. Aspectes bàsics.
Mòdul III. Competència comunicativa: competència sociolingüística (20
hores)
1. Conceptes sociolingüístics bàsics: diversitat lingüística, contacte de llengües,
normes d’ús, actitud i prejudici.
2. Psicologia social dels grups i de les organitzacions.
3. Microsituacions típiques d’un dinamitzador lingüístic.
4. Detecció d’anomalies sociolingüístiques.
5. Programació d’activitats actitudinals per augmentar l’ús de la llengua.
Mòdul IV. Competència comunicativa: competència estratègica (12
hores)
1. Característiques generals i estratègies bàsiques per a la comprensió en L2.
2. El llenguatge no verbal. Empatia i assertivitat.
3. Parlar en públic, en grup, amb grups socials diversos (infants, joves, etc.).
4. Gestió de la conversa, dels col·loquis, etc. Tècniques d’expressió oral en grup.
Mòdul V. Competència comunicativa: competència enciclopèdica (12
hores)
1. Coneixement del món. Aspectes principals relacionats amb les Illes Balears.
2. Coneixements culturals. Cultura popular tradicional i calendari festiu.
a) Interferències culturals: detecció, prevenció i integració.
b) Llenguatge i cultura: expressions, dites, frases fetes, etc.
c) Expressió cultural i artística del territori: gastronomia, música i cançó, glosa,
dansa, símbols, personatges, rondalla...
Mòdul VI. Competència intercultural (12 hores)
1. Gestió del repertori en un context de diversitat.
2. Multiculturalitat i interculturalitat: acollida i cohesió social.
3. Gestió de la diversitat.
4. El català com a L2.
5. La voluntat de comunicar en una segona llengua. Variables del model.
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Mòdul VII. Anàlisi de l’entorn social (4 hores)
1. Descripció de la societat de les Illes Balears.
2. Grups lingüístics i socials.
3. Relacions i formes de comunicació més adequades per a la llengua.
4. El paper de les organitzacions.
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Mòdul VIII. Marc legal (10 hores)
1. Conceptes bàsics.
2. Principals normes: Constitució espanyola, Estatut d’autonomia, Llei de
normalització lingüística, Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries...
3. Anàlisi de la situació actual.
4. Recursos: reculls de normativa, oficines de defensa de drets, etc.
Mòdul IX. Planificació: aspectes generals (4 hores)
1. Conceptes generals.
2. Estructura de la programació: objectius, continguts, materials, metodologia,
avaluació (eines i tipologia).
Mòdul X. Planificació: planificació lingüística (12 hores)
1. Objectius.
2. Planificació del corpus i de l’estatus.
3. Àmbits.
4. Agents.
5. Fases i models.
Mòdul XI. Gestió de grups (10 hores)
1. Tècniques de cohesió i gestió de grups de tipologia diversa.
2. Atenció a la diversitat, interacció individual i grupal.
3. Lideratge.
4. Animació sociocultural.
Mòdul XII. Creativitat (10 hores)
Tècniques d’expressió cultural i tradicional i contemporània: glosa i recitació
contemporània (rap, etc.), lectura poètica, paraula i imatge, lemes i eslògans,
cançó en català, dramatització i recursos teatrals, el joc.
Mòdul XIII. Tècniques de difusió (10 hores)
1. Tècniques de recollida d’evidències i difusió: fotografia, àudio, vídeo,
audiovisual, mural, etc.
2. Publicació immediata i publicació sostenible.
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Professors
· Barceló Taberner, Margalida. Directora del CEP de Manacor. S’ha format
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especialment en interculturalitat, atenció a la diversitat, immersió lingüística, i
acolliment lingüístic i cultural d’alumnes nouvinguts. Imparteix tallers sobre
actituds lingüístiques.

· Bibiloni Cañellas, Gabriel. Professor titular del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la UIB. Les seves línies de recerca inclouen
l’anàlisi de la situació sociològica del català, la teoria i la planificació de
l’estàndard, i les interferències lingüístiques.
· Calvo Sastre, Aina. Professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada

i Psicologia de l’Educació de la UIB. Imparteix assignatures sobre planificació de
la intervenció en diferents àmbits de l’educació social i sobre programes
d’animació cultural.

· Capellà Oliver, Magdalena. Professora de l’IES Bendinat. S’ha format en
estudis teatrals, especialment en teoria i pràctica dels processos creatius, a més
de dramatúrgia, clown, creació i altres tècniques teatrals.
· Carrasco Escandell, Maria Josep. Professora del CEPA Son Canals. Ha

treballat temes com els usos i les actituds lingüístiques, l’educació multicultural
i l’acolliment lingüístic i cultural. Imparteix tallers sobre actituds lingüístiques.

· Castell Orell, Xisca. Professora de secundària i tècnica de suport a la recerca
del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB), des d’on exerceix, entre
d’altres, tasques de difusió.
· Defior Barcons, Beatriu. Facultativa superior, especialitat assessorament

lingüístic, del Govern de les Illes Balears. Cap del Servei de Foment de l’Ús del
Català de la Direcció General de Política Lingüística.

· Guiscafrè Danús, Jaume. Professor titular del Departament de Filologia

Catalana i Lingüística General de la UIB. Ha publicat articles sobre etnopoètica
en revistes especialitzades. Imparteix assignatures de teoria de la literatura i de
folklorística.

· Llabrés Fuster, Antoni. Professor titular del Departament de Dret Penal de la

Universitat de València. Director del Servei de Política Lingüística d’aquesta
universitat (2003-2006).

· Marí Mayans, Isidor. Subdirector general de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya (1980-1988). Membre de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans des del 1989.
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· Melià Garí, Joan. Professor titular del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la UIB. Director general de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears (1999-2003).
· Pastor Artigues, Bàrbara. Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat

Complutense de Madrid. S’ha especialitzat en la formació de professionals en
temes com oratòria i comunicació d’impacte.
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· Sanginés Sáiz, Gemma. Màster en Teràpia de Conducta. Ha publicat sobre el

tema de les actituds lingüístiques des del punt de vista de la psicologia social.
També imparteix tallers i conferències sobre aquesta qüestió.

· Serrano Ripoll, Maria Jesús. Professora associada del Departament de
Psicologia de la UIB. Imparteix assignatures de psicologia social dels grups i de
la comunicació.
· Strubell Trueta, Miquel. Màster en Psicologia de l’Educació per la Universitat
de Londres. Cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de
Catalunya (1980-1999). Ha estat director de l’Institut de Sociolingüística
Catalana.
· Valriu Llinàs, Caterina. Professora catedràtica del Departament de Filologia

Catalana i Lingüística General de la UIB. Les seves línies de recerca són la
literatura oral, especialment el llegendari i el rondallari, i els llibres per a infants
i joves.

· Vanrell Bosch, Maria del Mar. Professora contractada doctora del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. Actualment
és la investigadora principal del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes
Balears.

Avaluació
Per aprovar el curs cal haver superat cada un dels mòduls que el conformen a
partir de l’activitat avaluativa corresponent i el treball final. La nota final serà la
mitjana aritmètica de les notes obtingudes.
El percentatge d’assistència mínim per ser avaluat és del 80 % del global d’hores
presencials del postgrau.

Titulació
«Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20
ECTS)», per a les persones que accedeixen als estudis amb titulació universitària
reglada.
«Diploma Universitari de Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20
ECTS)», per a persones amb accés a la universitat o equivalent.
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Dades específiques
Direcció
Beatriu Defior Barcons
Maria del Mar Vanrell Bosch
Coordinació
Xisca Castell Orell
Nombre de places
Mínim d’alumnes previst: 12.
Màxim d’alumnes previst: 25.
Modalitat
Presencial.
Dates i horari
Inici: 30 d’octubre de 2019.
Finalització: 30 de juny de 2020.
Les classes presencials es duran a terme entre els mesos de novembre i
març el dilluns i el dimecres. Excepcionalment hi haurà sessions en
dimarts i en divendres.
Horari: de les 16 a les 20 hores.
Lloc de realització: Campus UIB. La part pràctica del mòdul «Gestió de
grups» es farà un divendres al campus de la UIB.
Matrícula
Sol·licitud d’admissió a l’estudi propi: fins al 16 de setembre. En el moment
de fer la sol·licitud, s’ha de presentar una carta de motivació, el currículum
i el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, si escau.
Publicació de la llista de persones seleccionades: 23 de setembre.
Matrícula: fins al 14 d'octubre.
Preu i pagament
Gràcies al cofinançament de la Direcció General de Política Lingüística de
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, el preu del curs serà de
900 euros. El pagament de la matrícula es realitzarà una vegada
publicada la llista d’admesos.
La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al
nombre mínim d'alumnes perquè es pugui dur a terme.
Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no realització del
curs.

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un Campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

