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Objectius

Aquest Mòdul és optatiu per a totes les Especialitats.

Aquest mòdul s'aproxima a les competències comunicatiu-lingüístiques com a eix transversal per a
l'elaboració dels coneixements curriculars de les àrees de continguts no denominades 'de llengua'. S'hi
presentaran les línies d'investigació pluridisciplinars que posen de relleu, d'una banda, com l'apropiació dels
discursos disciplinaris forma part de l'aprenentatge de les mateixes disciplines i de l'elaboració dels conceptes
en què es fonamenten, i d'altra banda , com les llengües -primeres, segones, estrangeres- s'ensenyen i
s'aprenen a través del seu ús en les situacions escolars i acadèmiques.

Durant el mòdul, els estudiants tindran l'oportunitat de:

a) Familiaritzar-se amb línies i exemples de recerca que des de diferents tradicions epistemològiques
indaguen en les relacions que es donen entre l'aprenentatge de continguts curriculars i l'apropiació d'una
llengua --primera, segona o estrangera- en entorn escolar.

b) Fer una pràctica investigadora i participar en un petit estudi sobre la gestió o el desenvolupament de la
llengua oral i/o llengua escrita en un àrea del currículum.

c) Rebre i donar feedback crític sobre decisions investigadores pròpies i dels companys.

Competències
1



1.  

2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
16.  

17.  

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les dades obtingudes en les investigacions sobre competències lingüístiques i aprenentatges
curriculars.
Buscar i analitzar referents teòrics sobre competències lingüístiques i aprenentatges curriculars.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de la les habilitats lingüístiques i aprenentatges
curriculars i analitzar-los com objectes d'investigació.
Defensar oralment, utilitzant la tecnologia idònia, la investigació desenvolupada.
Dissenyar estratègies de recollida d'informació sobre competències lingüístiques i aprenentatges
curriculars.
Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents
teòrics.
Identificar a la pràctica problemes relatius a la relació entre habilitats lingüístiques i aprenentatges
curriculars.
Identificar problemàtiques educatives relatives a la relació entre habilitats lingüístiques i aprenentatges
curriculars i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i avaluar la seva adequació per interpretar problemàtiques relatives a la
investigació centrada en la relació entre habilitats lingüístiques i aprenentatges curriculars.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social de la investigació relativa a habilitats lingüístiques i
aprenentatges curriculars.
Reconèixer les aportacions de la recerca en l'àmbit de les competències comunicativo-lingüístiques
com a eix transversal per a l'elaboració dels coneixements curriculars de les àrees no lingüístiques.
Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de
recerca en el seu context.

Continguts

S'abordaran els següents blocs de contingut:
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L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir
com a mínim un 40% a totes les activitats d'avaluació proposades.

S'abordaran els següents blocs de contingut:

Competències lingüístiques i aprenentatges curriculars. Desenvolupament de les habilitats discursives
acadèmiques en llengües primeres, segones i estrangeres en les àrees del currículum.
Habilitats lingüístiques i competència científica en els àmbits de les ciències socials i de les ciències
experimentals.
La conversa generadora d'aprenentatges curriculars i lingüístics a l'aula: interacció docent-alumne i
interacció alumne-alumne.

Ajustaments docents en aules de continguts curriculars en segones llengues.

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
• Classes magistrals/expositives per part del professor
• Lectura d'articles i fons documentals
• Anàlisi i discussió col•lectiva d'articles i fonts documentals
• Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis
• Presentació / exposició oral de treballs
• Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals/expositives per part del professor 20 0,8

Tutories 10 0,4

Tipus: Supervisades

Anàlisi i discussió collectiva d'articles i fonts documentals 16 0,64

Presentació / exposició oral de treballs 4 0,16

Pràctiques d'aula: resolució de problemes / anàlisi de
casos/investigacions/innovacions

12 0,48

Tipus: Autònomes

Anàlisi de projectes de recerca i d'innovació 42 1,68

Lectura d'articles i fons documentals 46 1,84

Avaluació
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L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a
un mínim d'un 80% de les classes.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats durant el desenvolupament del
mòdul

20% -
30%

0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Assistència i participació en les sessions 10% -
20%

0 0 2, 3, 5, 8, 9, 11

Memòria / treball individual de mòdul 40%
-50%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17
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