
 

 

Assignatura: 
Codi: 
Titulació: 
Professora: 
Despatx: 
Telèfon: 
E-Mail 

Llengua Anglesa 
21969 
Pedagogia 
Sònia Oliver 
G5-104 
5812682 
Sonia.oliver@uab.es

 
 

1. CONTRIBUCIÓ DE LA MATERIA A LA FORMACIÓ EN LLENGUA 
ANGLESA DELS FUTURS PEDAGOGS I PEDAGOGUES. 

 
 
Avui en dia, es inqüestionable el rol de la llengua anglesa en la comunicació internacional, 
tant en el context acadèmic com en el científic. És per això que el futur pedagog haurà 
d’emprar aquesta llengua en moltes situacions i àmbits dins del seu propi país i a 
l’estranger. Per exercir la professió adequadament, el pedagog/a necessitarà certes habilitats 
comunicatives i acadèmiques de tipus molt divers, com per exemple : a) cercar informació, 
b) adquirir formació continuada dins la seva professió, c) assistir a congresos i reunions de 
caire internacional, d) participar en debats i col.loquis presencials i virtuals, e) comunicar-se 
per internet, f) negociar i arribar a acords, g) dirigir projectes, i, per últim però no menys 
important, h) participar en els esdeveniments socials relacionats amb la professió. 
 
Aquesta assignatura, per tant, contribueix a oferir a l’estudiant els fonaments bàsics de la 
formació lingüística i comunicativa  en llengua anglesa, donant-li a conèixer els 
procediments i recursos més rellevants per continuar el seu aprenentatge  en llengua 
estrangera de forma autònoma. 
 
2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I COMPETENCIES A  ASSOLIR 
 

Objectius Continguts Competències del perfil          
que s’hi relacionen 

 
 
 
 
 
 
 
1. Adquirir i millorar la 
comprensió lectora de textos, en 
anglès dins del camp de l’ 
Educació i la Pedagogía. 
 

 
-Lectura de textos d’ 
especialitat de diverses 
llargades i tipologies: 
abstract, article 
científic, article 
periodístic, etc. En 
grup, per parelles i 
individualment. 
 
- Exposició sobre 
tècniques de lectura 
rápida: 
skimming/scanning 
 
-Autoavaluació de la 
comprensió lectora. 

 
 
 

• Interpretació de les informacions 
de l’àmbit educatiu 

 
 
 
 
 

• Desenvolupament 
d’autoaprenentatge 

 
 

• Desenvolupament 
d’autoaprenentatge 

 
 
2. Saber expresar-se en llengua 
anglesa (escrita) dins l’àmbit 
d’especialitat de la pedagogía. 
 

 
-Exposició oral de la 
materia impartida 
 

 
 

 
• De comunicació 
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 - Exposició oral de 
textos d’especialitat en 
Educació i Pedagogia 
(precis) 
 

 
• De comunicació 
 

 
 
 
3. Conèixer la estructura básica 
i els elements essencials en la 
producció escrita de la 
professió. 

 
- Pràctica  autónoma en 
redacció de resums. 

 
-Sessions de feedback 
(correcció d’errors) 

-Tutories presencials i 
dirigides 
 

 
• Desenvolupament 

d’autoaprenentatge 
 
• Desenvolupament 

d’autoaprenentatge 
 
• De comunicació 

 
 
 
4. Practicar i millorar la 
expressió oral en anglès dins 
l’àmbit de la pedagogía i 
l’educació 
 

 
-Treball en grup supervisat 
per la profesora 
 
-Posada en comú i discussió
 
-Exercicis de Role-Play i 
interacció de grup  
- Debats  

       - Presentacions orals 
 

 
• De comunicació 

 
 

• De comunicació 
 
 

• De comunicació 
 

 
 

3. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES 
 

Ensenyament-
Aprenentatge 

PRESENCIAL 
Activitats realitzades a l’aula 

sota la direcció de la 
professora 

Ensenyament-
Aprenentatge 

DIRIGIT 
Activitats realitzades fora de 
l’aula sota la direcció de la 
profesora 

Ensenyament- 
Aprenentatge 
AUTÒNOM 

Activitats realitzades per 
l’estudiant fora de l’aula 

Estudiant / Professora Estudiant/ Professora Estudiant / Professora 
 
- Exposició de la 

professora 
 
- Exposicions dels 

estudiants, individuals 
o grupals 

 
- Exposicions convidats 
- Debats 
- Treball en grup 
- Material audiovisual 
- Exàmens 

 
- Treballs individuals i 

en grup 
 
- Lectures orientades 

 
- Tutories presencials i 

virtuals 

 
- estudi personal I 

preparació 
 
- exàmens, organització 

d’apunts i/o material 
 

- recerca d’informació 
 

- lectures- ampliació 
 

- tutories lliures: 
individuals o en grup 

 
 
 
 
 



3.1 Distribució de tasques i hores estimades 
 

 Estudiant Professora 
 
 

PRESENCIAL 
 

-Assistència a classe i 
participació en les activitats 
proposades (realització de 
tasques i exercicis diversos, 
participació en debats i role-
plays) 
-Exposicions orals 
-Treballs en grup 
-Exàmens 

-Explicacions a classe 
-Correccions 
-Tutorització d’activitats 
individuals i en grup 
 

Total hores 50h 50h
 

DIRIGIT 
 

-Preparació d’exposicions orals. 
-Recerca d’informació sobre un 
tema. 
-Posada en comú d’idees, anàlisi 
crítica, síntesi i contrast. 
-Realització d’exercicis i lectura 
de textos de tipologia i llargada 
diversa. 
-Producció de textos escrits. 
-Tutories presencials i virtuals. 

-Elaboració de pautes i recerca 
de material per al treball 
individual i en grup. 
-Correcció de redaccions i 
treballs. 
-Tutories d’alumnes. 
 

Total hores 90h 80h
 

AUTÒNOM 
 

-Estudi personal: revisió 
d’estructures gramaticals i de 
vocabulari, organització 
d’apunts i/o material, preparació 
d’exàmens. 
-Tutories lliures 

-Preparació i organització de 
materials. 
-Preparació d’exàmens. 
-Correcció d’exàmens 
-Tutories /atenció alumnes 
 

Total hores 20h 60h
 
TOTAL HORES 

 
160h 190h

 
4. AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DELS APRENENTATGES. 

 
A) Presencial: 

- assistencia i participació activa a les classes  ......................................20% 
- Prova escrita parcial.............................................................................10% 
- Prova escrita final.................................................................................30% 

Total Presencial: .......................................................................................................60% 
 
B) Dirigit: 

- elaboració i presentació de treballs individuals i en grup....................40% 
 

 
5. MATERIALS 

 
- Dossier de textos seleccionats (a copisteria) 
- Dossier de gramàtica i vocabulari (a copisteria) 
- Guia per al treball en grup (penjada al Campus Virtual) 
- Calendari d’activitats dirigides i autònomes (penjat al Campus Virtual) 
- Programa de la assignatura (entregat el primer dia de classe : 28/2/06) 

 



6. BIBLIOGRAFIA  
 

     6.1 Gramàtiques bàsiques 
 
- Swan, M (1995) Practical English Usage (2nd Edition). Oxford University Press. 
Amb exercicis:: 
- Vince, M. (2003) First Certificate Language Practice (with key). MacMillan. 
- Hewings, M. (1999). Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. 
- Murphy, R. (2004) English Grammar in Use (with Answers and CD-Rom) (3rd 

Edition). Cambridge University Press. 
 
6.2 Diccionaris recomenats 
 
Diccionaris bilingües: 
- Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary (Sixth edition). 
- Oxford English-Spanish/Spanish-English Dictionary. 
 
Diccionaris monolingües: 
- Collins COBUILD English Dictionary. 
- Longman Dictionary of Contemporary English (with CD ROM). 
- MacMillan English Dictionary for Advanced Learners (with CD ROM). 
 
Un  thesaurus: 
- Language Activator. Longman 
- Cambridge Word selector. Cambridge University Press. 
- Cambridge Word selector Català-Anglès. Cambridge University Press. 
- The New Oxford Thesaurus of English. 
 
I: 
- Oxford Dictionary of Phrasal Verbs 
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