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Dolors Masats és formadora de formadors al Departament de Didàctica de la Llengua, 

la Literatura  i  les Ciències Socials de  la UAB, on es va  llicenciar en Filologia Anglesa  i 

doctorar  en  Ciències  de  l'Educació.  Membre  del  GREIP,  desenvolupa  recerques  

nacionals  i  internacionals d'anàlisi del discurs en  l'aprenentatge de  llengües,  treballa 

propostes didàctiques de diversitat  lingüística  i cultural a  la classe de  llengua,  l'ús de 

les  tecnologies  en  l'aprenentatge  i  tasques  que  integren  continguts  curriculars  i 

lingüístics. Premi John McDowell 2007, categoria C (experiència d’aula), de  l'APAC pel 

projecte  E‐reporters  i  membre  de  la  Junta  Executiva  de  l'Associació  Internacional 

EDiLiC. 

 

Marta  Juanhuix és  llicenciada en Filologia Catalana  i DEA per  la UB. Professora de  la 

Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB des del 2005, ha impartit Llengua Escrita, 

Llengua Catalana, Didàctica de la Llengua en Educació Infantil, Fonaments Educatius de 

la  Logopèdia  i  Comunicació  i  interacció  educativa.  És  directora  de  Normalització 

Lingüística  de  la  UIC,  on  organitza  cursos  i  accions  de  dinamització  sociocultural  i 

lingüística  i de política  lingüística, per promoure  les  llengües a  la universitat. A  la UIC 

imparteix  Llengua Catalana,  Llenguatge Periodístic  II  i  català bàsic. És membre de  la 

Comissió de Llengua de la XVU. 

 

 

 


