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Prerequisits

Requisits lingüístics

Per cursar aquesta assignatura es requereix un nivell de competència comunicativa avançada en llengua
anglesa, equivalent a un C1 del MECR o superior.

S'espera que l'estudiant en accedir al programa ha de ser capaç, per exemple, d'expressar-se oralment i per
escrit amb fluïdesa i correcció en situacions ordinàries i en tota la varietat de situacions professionals, i de
llegir amb un alt grau de comprensió textos informatius d'ús habitual, textos literaris i textos professionals.

Objectius

Aquesta assignatura aspira que els i les futures docents d'anglès es familiaritzin amb les estratègies docents
bàsiques d'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera a adolescents i adults en contextos
institucionals, i adquireixin coneixements i habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar
millorant com a docents d'anglès al llarg de tota la vida professional.

Aquesta aspiració es concreta en els objectius següents:

Familiaritzar-se amb els principis bàsics de política lingüística que inspiren el currículum català de
llengües estrangeres.
Familiaritzar-se amb els fonaments psicosociolingüístics de l'aprenentatge de llengües estrangeres en
medi institucional identificats a partir de la recerca.
Desenvolupar estratègies d'ensenyament de llengües estrangeres en consonància amb la recerca
sobre aprenentatge de llengües i les característiques de l'alumnat i del context.
Dissenyar i seleccionar materials, activitats i seqüències didàctiques adequades a aprenents
concrets, segons els principis establerts al currículum català de llengües estrangeres per a l'educació
secundària i EOI.
Identificar i analitzar els trets característics de bones pràctiques docents en aules de llengua
estrangera.
Autoavaluar la pròpia pràctica docent, identificar fortaleses i debilitats i proposar-se un pla de millora
concret i realista.

Competències

Màster Universitari en Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació
professional i ensenyament d'idiomes
Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendre

per sí mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten
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per sí mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten
l'autonomia, la confiança i iniciativa personals.
Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en les
matèries pròpies de la especialització cursada.
Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.
Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent participant en la planificació
col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com
personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a la especialització docent corresponent,
així com el cos de coneixements didàctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatge
respectius.
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials
necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i
resolució de conflictes.
Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i
en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels
drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur
sostenible.
Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de
participació i cultura en el entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació
dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i innovació
dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigació.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge potenciant processos
educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent
al nivell i formació prèvia dels estudiants així com la orientació dels mateixos tant individualment com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en els
continguts i la didàctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funció docent.

Resultats d´aprenentatge

Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.
Crear un clima que faciliti la interacció i valori les aportacions dels estudiants per a fomentar
l'aprenentatge de l'Anglès a l'aula.
Demostrar capacitat de gestionar de forma eficient les activitats d'aula en anglès com a llengua
estrangera, i flexibilitat en l'ús d'altres llengües si la situació ho aconsella.
Demostrar capacitat per a planificar i executar activitats d'aprenentatge de l'Anglès com a Llengua
Estrangera focalitzades en la sensibilització dels aprenents sobre l'ús no discriminatori del llenguatge i
el desenvolupament d'estratègies comunicatives per a la discussió productiva i la mediació.
Demostrar el coneixement d'estratègies docents i la capacitat d'organitzar i gestionar espais i formes
d'aprenentatge autònom, tals com l'aula d'autoaprenentatge.
Demostrar iniciativa i capacitat per a buscar estratègies didàctiques que responguin als nous reptes
educatius que es presentin, i adaptar-les a les característiques de l'alumnat.
Demostrar la utilització de estratègies assertives en la resolució de conflictes a l'aula.
Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural de la Llengua Anglesa i dels continguts d'aquesta
disciplina que s'imparteixen a l'Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat, i integrar aquests
continguts en el marc de la ciència i de la cultura.
Demostrar que coneix els currículums d'Anglès de la ESO i del Batxillerat.
Demostrar que coneix i aplicar propostes docents innovadores a l'àmbit de l'Anglès, ajustades a les
necessitats de l'alumnat.
Demostrar que coneix la història i els desenvolupaments recents de l'anglès, i les seves perspectives,
per a transmetre una visió dinàmica de la mateixa.
Demostrar que es coneixen les bases teòriques que sostenen els enfocaments actuals em
l'ensenyament del anglès com a llengua Estrangera i que es saben aplicar a situacions pràctiques de
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l'ensenyament del anglès com a llengua Estrangera i que es saben aplicar a situacions pràctiques de
ensenyament-aprenentatge.
Demostrar que s'impulsa una configuració de contextos i situacions que afavoreixen l'ús de la Llengua
Anglesa en l'educació secundària, destacant el seu caràcter funcional com a eina d'informació i
comunicació.
Demostrar sensibilitat i respecte per totes les llengües dels aprenents i utilitzar recursos adequats en la
gestió del plurilingüisme conduents a la valoració de totes les llengües presents a l'aula i a la promoció
de l'ús de l'anglès com a llengua de comunicació dins de l'àmbit de l'aula d'anglès.
Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i d'estímul a l'esforç, i conèixer i desenvolupar
estratègies i tècniques per a l'avaluació de l'aprenentatge de l'Anglès.
Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès i plantejar possibles
alternatives i solucions.
Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accions
educatives més adequades.
Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en
la pràctica.
Posseir les habilitats d'aprenentatges necessàries per a poder realitzar una formació contínua tant en
els continguts i la didàctica de la Llengua Anglesa, com en els aspectes generals de la funció docent.
Seleccionar i llegir críticament informacions relatives a l'ensenyament d'idiomes.
Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament de la Llengua Anglesa.
Transformar els currículums d'Anglès en seqüències d'activitats d'aprenentatge i programes de treball.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació e integrar-les en el procés
d'ensenyament-aprenentatge de l'Anglès.

Continguts

Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en didàctica de llengües estrangeres.

Competència comunicativa i competències plurilingües. Models teòrics sobre l'aprenentatge/adquisició de
llengües. La conversa a l'aula. Ensenyament de llengua estrangera en mitjà institucional: relació dialèctica
entre teoria i pràctica educativa. Autoformació i formació continuada. El professor com a investigador a
l'aula. La reflexió individual i compartida, en i sobre l'acció docent com a model d'autoformació. Fases de la
investigació en acció. El docent i l'aprenent com a focus d'observació. L'observació no jutjadora. Tècniques
d'observació no focalitzada i focalitzada. El feedback sobre l'observació. L'observació en parelles i
l'autobservació. L'adquisició de competències que promoguin l'esperit d'indagació sobre els fenòmens que
s'observen a l'aula i el desig d'explicacions coherents i raonables sobre els mateixos. Plantejament d'una
investigació en equip d'àmbit molt delimitat, en el marc del Pràcticum, relacionada amb la pròpia intervenció
en l'aula, que comprendrà els apartats següents: 1. Introducció i contextualització; 2. Marcs teòric i
metodològic; 3. Objectius i preguntes d'investigació; 4. Recollida, tractament i anàlisi de les dades; 5.
Conclusions; 6. Bibliografia; 7. Annexos; 8. Presentació de resultats: redacció de l'informe d'investigació i
presentació pública.

Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura estrangera

Organització de l'ensenyament

Aprenentatge i ensenyament de llengües estrangeres. Polítiques europees, locals i de centre vinculades a la
promoció del plurilingüisme. Les àrees de llengües i l'educació lingüística integral i integradora a l'escola.
Les llengües a través del currículum. El currículum de llengües estrangeres de l'ESO, del batxillerat i d'EOI, i
la seva relació amb el de la resta de les àrees i etapes educatives. La transició entre etapes educatives.
Disseny, implementació i avaluació de seqüències didàctiques. Planificació a curt i llarg termini. Treball per
tasques i projectes rics en continguts. Procediments, materials i tasques per a l'avaluació de les
competències en llengües estrangeres. Avaluació autèntica i dinàmica: instruments i estratègies: avaluació
per portafolis. El Portfolio Europeu de Llengües (PEL). Fiabilitat i validesa. L'efecte repercussiu.
Autoavaluació, autoregulació i autonomia de l'aprenent. Aprenentatge integrat de continguts i llengua
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(AICLE). Selecció i aplicació de criteris rigorosos per a l'avaluació de propostes i materials curriculars. La
coordinació entre el professorat de llengües estrangeres, el professorat de les altres llengües d'ús escolar i
el professorat de la resta d'àrees del currículum.

Estratègies didàctiques i recursos docents

Processos de comprensió ascendents i descendents. El desenvolupament i l'avaluació de les competències
receptives, productives i interactives en l'aula de llengües estrangeres. Estratègies de producció. La
integració de diverses habilitats en seqüències didàctiques equilibrades. El paper de la reflexió sobre el codi
en l'aprenentatge de llengües estrangeres. Error i reparació. Activitats per a promoure la consciència
metalingüística, metacomunicativa i la sensibilització cap als aspectes socioculturals. Planificació i gestió del
treball a l'aula. Treball individual, en parelles i en grups petits. Tècniques per a estimular l'autonomia i la
cooperació entre els aprenents en aules diverses. La sessió de classe. La gestió del temps i l'espai. La
planificació i l'organització del treball en la classe de llengües estrangeres. El paper de les TIC-TAC en el
desenvolupament de les competències receptives, productives i interactives. La comunicació mediada per
ordinador. Gestió de la biblioteca d'aula. Activitats de lectura extensiva. Ús de música, cançons, drama i
enregistraments de vídeo a l'aula.

Accés a la professió docent

Xarxes escolars a Catalunya: escola pública, concertada i privada. Escolaritat obligatòria i postobligatòria.
Oposicions a cossos docents.

Complements de formació

Política lingüística europea

En el  (MECR)Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

Nivells de referència
Sistemes d'acreditació europea

La competència lingüística comunicativa en el MECR

Competència lingüística i competència pragmàtica dels aprenents i usuaris de LEE.
Competències sociolingüístiques dels aprenents i usuaris de LEE.
La noció de competència comunicativa i el paradigma dels .World Englishes
La consideració dels dialectes en el MECR.

Correcció fonètica.

Habilitats acadèmiques i professionals en llengua estrangera

Tècniques d'organització i presentació en la comunicació oral en llengua estrangera..
L'ús de la llengua estrangera per a finalitats específiques (ESP) i llengua estrangera per a finalitats
acadèmiques (EAP).
Gèneres discursius i estratègies textuals en llengua estrangera: aplicació en la pràctica professional.
L'anàlisi crític de la producció escrita en llengua estrangera: .critical discourse analysis

Consciència intercultural

Coneixement, consciència i comprensió d'altres visions del món.
Consciència de la gama de cultures vehiculades en llengua meta.
Coneixement d'aportacions devles cultures vehiculades en llengua meta ala comunitat internacional
(literatura, ciència, art, etc.).

Formació literària

Anàlisi de textos literaris i documents impresos i audiovisuals procedents dels mitjans de
comunicació, tals com a cinema, ràdio i televisió, premsa, Internet, lletres de cançons, etc. rellevants
per a adolescents.
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2.  Materials impresos i audiovisuals relacionats amb la cultura popular que s'expressa en llengua
estrangera per a aprofundir en el coneixement de la mateixa.

Metodologia

La metodologia de les sessions presnecials combinarà les activitats magistrals i expositives amb pràctiques
d'aula, treball en parelles i grups, exposicions, debats, elaboració de projectes... Es requerirà una participació
activa de part de l'alumnat i l'ús de la llengua meta quan les sessions siguin en llengua meta.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial dirigida (magistral expositiva, pràctiques
d'aula, exemplificació i estudi de casos)

169 6,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Tipus: Supervisades

Tutories especialitzades o presencials: col·lectives o
individuals

202 8,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Tipus: Autònomes

Activitats no presencials i autònomes 304 12,16 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Per la superació del mòdul es necessari el compliment de les següents requeriments:

1.Ús eficient i acurat de la llengua d'especialització en qualsevol situació relacionada amb tasques
acadèmiques o docents, demostrant un nivell de competència C1.2 o superior del Marc Europeu de

 del Consell d'Europa.Referència per a les Llengües

2.Assistència mínima a les sessions presencials del 80%.

3.Superació de tots i cadascun dels blocs de continguts i assignatures que composen el mòdul. Les tasques
i criteris específics d'avaluació es presentaran a cada bloc de continguts.

Assistència

L'assistència a classe és un prerequisit per a aprovar el mòdul específic. Siguin quines siguin les causes de
l'absència, un absentisme superior al 20% implica automàticament la no superació del mòdul específic.

Lectures, treball personal i treball de grup fora de classe

Les hores de classe suposen menys d'un terç de la dedicació total al mòdulque s'espera de l'alumne. Els dos
terços restants es distribueixen en lectures, treball individual i treball de grup (TG). El TG no és només la
suma del treball dels individus. El TG suposa que tots els membres del grup hi contribueixen, discuteixen les
aportacions de la resta de companys i es responsabilitzen del resultat final. S'arbitraran maneres d'evitar en
la mesura del possible actituds poc solidàries amb el treball dels companys d'equip.

Terminis
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S'espera que els estudiants completin les tasques assignades dins els terminis establerts. Les feines
lliurades fora de termini constaran com a no presentades. En casos excepcionals -degudament justificats
documentalment- el treball s'acceptarà fora de termini per al càlcul de la nota final, però no rebrà feedback.
En el cas de les tasques de lectures d'articles, la no lectura en el termini establert suposa una important
inferioritat de condicions en la discussió posterior a l'aula, la qual cosa pot influir molt negativament en
l'avaluació de l'estudiant.

Participació

L'assistència ha de ser activa. És a dir, amb contribucions personals i informades -per exemple, cal haver
llegit l'article abans- a les discussions de classe i petit grup. Una persona que no és capaç de defensar en
públic de manera articulada el seu punt de vista sobre un tema educatiu no està capacitada per a ser
professor o professora, per tant uns nivells baixos de participació informada a les discussions de grup i de
classe és causa deno superació del mòdul específic.

Competència comunicativa en llengua meta

L'assoliment per part dels estudiants dels objectius relacionats amb la competència comunicativa i interactiva
docent en llengua meta és un criteri present en totes les tasques d'avaluació que es demanin en aquesta
llengua. El punt de partida mínim és un C1 del MECR. És a dir, en finalitzar el curs els estudiants han de
demostrar haver assolit un C1 en tota mena de situacions relacionades amb la docència de i en llengua
meta.

Autoregulació

Assistència, participació activa, compliment de terminis, aportacions al treball de grup i utilització habitual de
la llengua meta per a totes les finalitats són criteris d'avaluació transversals a tot el mòdul específic. S'espera
dels estudiants -professores i professors en un futur molt proper- una autoregulació eficient pel que fa a
aquests requisits.

Càlcul de la qualificació final del mòdul

Per a aprovar el mòdul específic cal haver aprovat totes i cadascuna de les tres assignatures que componen
el mòdul específic. Un cop assolit aquest requisit, la qualificació final del mòdul específic és el resultat de
calcular la mitjana ponderada de cadascuna de les tres assignatures que l'integren. El pes ponderat de cada
assignatura és el següent:

Assignatura Pes ponderat

Ensenyament i aprenentatge 33,34 %

Innovació i recerca 22,22 %

Complements de formació 44,44 %

Avaluació de les assignatures que componen el mòdul

El professorat de cada assignatura explicitarà en el seu programa les tasques i criteris d'avaluació a l'inici de
les seves classes. Per regla general, la qualificació final de cada assignatura és la mitjana ponderada
obtinguda a partir de totes les tasques d'avaluació de l'assignatura.

Casos on no s'aplica la regla anterior
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En el cas que les qualificacions obtingudes en tasques d'avaluació individual siguin significativament
més baixes que les obtingudes en tasques de treball de grup, la mitjana no serà automàtica i s'exigirà
de l'estudiant evidències que documentin la quantitat i qualitat les seves aportacions al treball de
grup.
A l'assignatura  l'estudiant haurà d'acreditar una competència comunicativaComplements de formació
mínima de C1 en llengua meta. En cas contrari, la qualificació final serà de "suspès", siguin quines
siguin les qualificacions obtingudes a les diferents tasques.
A les assignatures  i  l'estudiant ha d'acreditarEnsenyament i aprenentatge Innovació i recerca
competència interactiva docent suficient per a gestionar un aula de secundària i EOI i qualsevol
activitat d'aula en llengua meta de manera fluïda, correcta i entenedora, des del començament fins al
final d'una hora classe. En cas contrari, la qualificació final serà de "suspès", siguin quines siguin les
qualificacions obtingudes a les diferents tasques.

Tal com ha quedat establert en paràgrafs anteriors, perquè s'apliqui elcàlcul de mitjana ponderada també cal
haver complert amb els requisits d'assistència, lectures, treball personal i de grup fora de classe, terminis,
participació i competència comunicativa en llengua meta.

Còpia i plagi

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb la
nota "zero". En cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui s'aplicarà la sanció a
tots dos alumnes.

Es considera "còpia" un treball que reprodueix totalment o en gran partedel treball d'un altre company o
companya. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor -sigui publicat en paper o en forma
digital a Internet- com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts.

Enllaç a documentació del web de la UAB sobre el plagi:

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Reclamacions

Les reclamacions per les qualificacions atorgades a les diferents tasques d'avaluació es formularan per
escrit segons model d'imprès que es facilitarà oportunament.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Activitats d'aplicació pràctica 15 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23

Participació en debats, exposicions orals i tasques a l'aula i en les
plataformes digitals. Autoavaluació, coavaluació i avaluació pel
docent.

30 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
23

Proves de progrés 15 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
23

Treballs acadèmics i projectes. Informes escrits. 40 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
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11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
23
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