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Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura (com part de la menció) és nivell C1 en la llengua anglesa. Els
estudiants a 3r curs hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim a data 30 de juny per poder
cursar a 4t del següent curs la menció en llengua anglesa. Per més informació es pot consultar a gestió
acadèmica de la facultat de ciències de l'educació.

Objectius

Aquest curs és obligatori pels alumnes matriculats en la menció d'anglès i optatiu per a qualsevol alumne
d'educació primària. És adreçada a tots els futurs mestres interessats en integrar l'ús de les tecnologies per
promoure l'aprenentatge de llengües i treball col·laboratiu. Aquesta assignatura aspira a obrir el camí de la
capacitació del professorat d'educació primària per a tasques docents relacionades amb l'ensenyament de
llengües estrangeres, i la utilització d'aquestes llengües per a la participació de les escoles en programes
internacionals de mobilitat i de promoció del plurilingüisme. Els continguts del curs inclouen els principis bàsics
d'ensenyament com es recomana en documents recents a nivell Europeu, com el European Portfolio for
Student Teachers of Languages (EPOSTL, 2007). El curs té com a objectiu ajudar els mestres a facilitar les
competències comunicatives dels alumnes, dissenyar i aplicar eficaçment tasques d'aprenentatge d'idiomes,
utilitzar projectes per a l'aprenentatge d'idiomes, desenvolupar criteris d'avaluació mitjançant descriptors de
competències, promoure la sensibilització i consciència lingüística i intercultural i reflexionar sobre la pràctica
docent com a eina valuosa per a la formació permanent -tot allò a través de l'ús de tecnologies, sobre tot la
media social. Anglès com a llengua franca (ELF) serà l'idioma de la comunicació acadèmica dels estudiants i
professors en aquest curs, d'acord a l'alta demanda per part dels agents socials a Catalunya i la Unió
Europea. ELF s'inclouen tant documents escrits (material docent, lectures, etc.) i documents audiovisuals
(vídeo-conferències, comunicació virtual, etc.) Altres idiomes (francès, espanyol, català) també es pot usar en
determinades circumstàncies (lectura). En resum, aquest curs té com a objectiu ajudar els futurs professors
per organitzar l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera a través de projectes telecol·laboratius
per a l'aprenentatge de llengües que permeten als participants a desenvolupar les seves pròpies
competències comunicatives i interculturals a través de l'ús empíric d'aquests mateixos processos
d'aprenentatge.

Competències

Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
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Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents en els estudiants.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengues pròpies com en una tercera llengua.
Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
Fomentar la lectura i animar a escriure.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu
dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies
d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de
competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt de l'equip.
Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats
comunicatives establint un plan de millora.
Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que
l'engloba.
Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta lingüística.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera
presencial com en telecol·laboració.
Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre
intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb
l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
Demostrar un nivell de competència B2 (MCER) en l'ús de la llengua anglesa tant en situacions
informals com en contextos professionals, en activitats de recepció, producció i interacció.
Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell
de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès
utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat
de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat
de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en
contextos educatius.
Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents
de llengües i cultures diverses.
Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic,
buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de
funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
Utilitzar els entorns virtuals com a font i recursos per promoure la lectura crítica de textos multimodals.
Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil
i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i
supervisades.

Continguts
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Continguts

Les teories de l'adquisició de llengües
Principis teòrics dels enfocaments comunicatius per a l'ensenyament de llengües estrangeres:
Communicative Language Teaching (CLT); Aprenentatge de llengües mitjançant projectes (PBLL),
projectes telecol·laboratius, etc. (TcLL).
Criteris per al disseny i la implementació de materials i programes docents basats en els enfocaments
comunicatius (CLT, PBLL i TcLL).
Tipologies de projectes d'aprenentatge de llengües (PBLL) a l'educació primària (el disseny d'activitats
d'ensenyament de llengües estrangeres.
Criteris de planificació i avaluació de projectes (PBLL).
Criteris per al disseny, selecció i adaptació de seqüències didàctiques PBLL i TcLL.
Criteris per a l'avaluació de competències comunicatives en una llengua estrangera, incloent-hi les
actituds interculturals necessàries per al treball en equip.
Pràctiques articulades entorn a equips de treball (cf. telecol·laboratives).
Reflexió sobre el desenvolupament professional dins l'àmbit de l'ensenyament d'una llengua
estrangera.
Activitats col·laboratives i telecol·laboratives.
Estratègies per fomentar la interacció comunicativa amb un propòsit real (e.g. a través de projectes
TcLL).
Activitats dissenyades per promoure la interacció social positiva, comunicativa i participativa que ajuda
a l'aprenent a ser autònom. Activitats d'auto- i coavaluació.
Les tecnologies en l'aprenentatge de les llengües estrangeres: tècniques i recursos
Criteris per avaluar l'eficàcia de diferents eines TACs (tecnologies en l'aprenentatge i la comunicació).
L'articulació entre les estratègies peral'ensenyament de la llengua estrangera i l'ús de les TAC per
promoure la comunicació, la investigació, la col·laboració i la interacció.
L'articulació entre els diferents components de la competència comunicativa i intercultural.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura. El rol del professorat és facilitar la informació, els recursos i els fonts
que poden orientar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Paral·lelament, els estudiants seran requerits a
combinar les explicacions teòriques, facilitades pel professorat, amb exercicis pràctics en els quals els
estudiants hauran de pensar críticament sobre elles per tal de desenvolupar les seves pròpies premisses
fonamentals de l'ensenyament de llengües a través d'enfocaments innovadors. Els estudiants han de treballar
tant a classe com fora de classe amb materials especialment preparats. El treball telecol·laboratiu és una part
integral de l'assignatura i per tant el treball virtual en grup (en línia) és obligatori, però, no cal tenir habilitats
tecnològiques avançades per a cursar l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, activitats virtuals, discussió de lectures, presentación de
treballs per part dels estudiants, i debats i reflexions sobre qüestions fonamentals
dels continguts

45 1,8 1, 2, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21

Tipus: Supervisades

Treball telecol·laboratiu, desenvolupament de projectes, anàlisi en profunditat de
temes específics del contingut

30 1,2 1, 2, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 18,
19, 20, 21
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Tipus: Autònomes

Preparació individual i grupal dels treballs, anàlisi i presentació de documents,
lectures, debats, treball de reflexió, elaboració projectes, estudi individual, treball
en grup telecol·laboratiu

75 3 1, 2, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 16, 17,
18, 19, 20, 21

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura ha de permetre constar l'assoliment de les competències identificades per tant,
l'avaluació de l'assignatura es avaluació continua amb una finalitat formativa i es realitzarà al llarg del curs
mitjançant diverses activitats. L'avaluació continua inclou avaluació per part del professorat sobre la
participació, la reflexió crítica i l'actitud de l'estudiant al llarg del curs. Donada la importància de la participació
en grup durant les classes, l'assistència és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les
classes, en cas contrari els estudiants seran considerats no avaluables. Arribar tard a la classe significa una
penalització en la nota de la participació. Per poder superar el curs, es requereix un mínim de participació del
85% en totes les activitats establertes (activitats preparatories, virtuals, i a la classe).

La qualificació final es calcularà per mitjà de la utilització de múltiples dades recopilades al llarg del curs
(l'auto-avaluació, avaluació entre pars, avaluació per part de la docent) sobre els artefactes produïts durant el
curs (presentacions, treballs en grup, productes finals de projectes, etc.) Els percentatges exactes per
artefacte es negociaran amb tota la classe al començament del curs.

El nivell de     ) serà avaluat per separat ala competència comunicativa en la llengua d'instrucció (anglès
.les altres activitats.   amb un suspés Els estudiants d'aquest apartat no poden superar l'assignatura

Lacòpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un
zero en tot el bloc on es situï el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat
de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura.
Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un@ altr@
company@. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts,
siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre "plagi"
a:http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

L'avaluació de l'assignatura es divideix en 3 blocs:

Autodirigida: activitats de telecolaboració i activitats preparatòries en línia, cartera final i / o projecte
grupal
Activitats presencials: treball col·laboratiu i individual (discussions, aparador tecnològic, docència entre
iguals, etc.)
Examen individual

Tots els 3 blocs han de ser aprovats per superar al curs. Cada bloc es avalua sumant diverses notes
parcials, basades en les activitats asignades.

En cas de suspendre un dels blocs del curs (excepte el primer bloc, veure a sota), l'estudiant pot optar per un
examen global dels continguts que s'administren individualment en un format d'entrevista.

Atès que el component de treball de telecolaboració és continuat amb un grup extern durant el curs, no hi ha
.opció per a la recuperació del primer bloc

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats autònomes 25% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,

4



18, 19, 20, 21, 22

Activitats autònomes 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21

Avaluació individual (examen, activitats
individuals)

30% 0 0 2, 9, 12, 13, 17, 21

Bibliografia

Bibliografia recomanada (no tota la lectura d'aquesta llista s'utilitzarà específicament durant les activitats
dirigides, però són útils per al treball autònom.) Es donarà bibliografia específica per a les
activitats al començament del curs o durant el curs. Deguda a la ràpida actualització d'enllaços web, es donarà
una llista al començament del curs.
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