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Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures de llengua de primer, segon i tercer curs.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són que els alumnes

coneguin i comprenguin les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica
de les llengües de l'Àsia oriental.

apliquin coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i
per comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
apliquin els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre
les llengües de l'Àsia oriental i comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
desenvolupin un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
desenvolupin estratègies d'aprenentatge autònom.
coneguin i utilitzin els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Competències

Estudis de l'Àsia Oriental
Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre les
llengües de l'Àsia oriental i comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Conèixer i comprendre les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica
de les llengües de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,

elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
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elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre les
llengües de l'Àsia oriental i comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de les llengües de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica
de les llengües de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les llengües de l'Àsia oriental.
Utilitzar la terminologia específica de les llengües de l'Àsia oriental.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Es treballaran aspectes lingüístics, textuals i discursius del xinès a partir de textos de diferents temàtiques
relacionades amb l'Àsia Oriental i la Xina en particular.

Metodologia

.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Aprenentatge per tasques 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Classe magistral 40 1,6 1, 2, 4, 6, 8

Tipus: Supervisades

Aprenentatge per tasques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Exposicions orals o role play 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Resolució de problemes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ús de les tecnologies 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Aprenentatge per tasques 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Preparar i repassar la matèria donada 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Resolució de problemes 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Avaluació

L'avaluació consistirà en dues proves parcials i la carpeta docent de l'alumne.

Aquesta assignatura no té segona convocatòria.

L'alumne que abandoni l'assignatura es considerarà "no presentat" en el cas que no hagi presentat la carpeta
docent o no hagi realitzat una de les proves. Ha de comunicar-ho al professorat tan bon punt prengui la
decisió. Només s'acceptarà la presentació de la carpeta docent dins del termini prèviament establert pel
professorat.

Un cop acabades totes les activitats formatives presencials i d'avaluació, el professorat indicarà als alumnes
que no hagin superat l'assignatura i que estiguin en condicions de recuperar nota (una nota final de 4-4,9

 quines tasques i / o proves addicionals poden de fer dins delhavent fet al menys un dels treballs i l'examen)
període oficial de les 16 setmanes dedicades a activitats acadèmiques del semestre.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Carpeta docent 60 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Proves parcials (dues) 40 2 0,08 1, 2, 4, 6, 8, 9

Bibliografia

.
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