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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  L’assignatura es proposa de presentar un enfocament didàctic de l’anàlisi del discurs que permet 
d’entendre les classes com a contextos socials i d’establir lligams entre la construcció de la interacció a 
l’aula i d’adquisició de competències plurilingües.  
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. La noció de discurs.  Què aporta l’anàlisi del discurs com a disciplina. Impacte de l’anàlisi del discurs 
en didàctica de llengües. Anàlisi del discurs i anàlisi de les interaccions verbals. Característiques de la 
interacció ensenyant-aprenents. La interacció entre apprenents.  
2. La construcció del discurs a classe de llengua. Tipologia d’activitats i format d’interacció.  
3. Recollida de dades: observació, dades textuals i dades interactives. Transcriure i analitzar.  
4. Anàlisi de la comunicació plurilingüe. La classe com a context plurilingüe. Les marques transcòdiques. 
Tria i alternança de llengües.   
5. Interacció i adquisició de la competència plurilingüe. 
 
 
3. Avaluació 
L’avaluació de l’asssignatura serà continuada i es realitzarà a través de les activitats i productes següents:  
* participació a classe. 
* presentació d’un article (en parella).  
* elaboració d’un glossari.  
* presentació (oral i escrita) de l’anàlisi d’un episodi d’interacció a classe.  
Es tindran en compte la participació activa i la qualitat dels productes, els criteris d’avaluació de cadascun 
es presentaran en cada cas.  
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Articles i capítols de llibres, webs, documents audiovisuals,  exposicions a l'aula.  
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