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Objectius

En aquest mòdul, els i les alumnes, futurs docents en formació, coneixeran les principals teories, enfocaments
i mètodes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres. També se'ls
proporcionaran eines per dissenyar, implementar i avaluar tasques comunicatives que permetin als i les
aprenents d'una llengua estrangera desenvolupar, en un entorn formal, la seva competència interactiva i les
destreses que hi són vinculades.

Competències

Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
innovadors en un determinat àmbit despecialització.
Identificar i interpretar les principals teories de laprenentatge de segones llengües per aplicar-les a
lensenyament del xinès per a hispanoparlants.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Relacionar la investigació sobre lensenyament i aprenentatge de llengües amb la pràctica docent o
amb els processos daprenentatge que sobserven a laula, per poder fer propostes de millora des del
punt de vista teòric i pràctic.

Treballar individualment i en equip, i ser capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
1



1.  

2.  

3.  

4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Treballar individualment i en equip, i ser capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar amb fonament les propostes curriculars i trobar vies per treballar la llengua amb l'alumnat de
diferents nivells.
Analitzar i aplicar pràctiques didàctiques en les quals s'afavoreixi el desenvolupament de la
competència plurilingüe i intercultural.
Aplicar la metodologia, les tècniques i els recursos específics de recerca per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit despecialització.
Conèixer les bases en què es fonamenta l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera.
Identificar i descriure les principals teories de l'aprenentatge de llengües estrangeres.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Reflexionar sobre els tipus, les pautes i els criteris d'avaluació de les diferents habilitats comunicatives i
competències lingüístiques.
Seleccionar i avaluar textos, eines i recursos orals, escrits i multimodals com a instruments
d'aprenentatge.
Treballar individualment i en equip i ser capaç danalitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la
informació generades.

Continguts

Els continguts d'aquest mòdul es distribueixen en els següents blocs temàtics:

Bloc 1: Aprenentatge de llengües i interacció social. Teories sobre l'aprenentatge i adquisició de llengües
estrangeres: enfocaments i mètodes actuals. La noció de competència interactiva i la didàctica del
plurilingüisme.

Bloc 2: El desenvolupament de les destreses comunicatives. Recursos i materials per estimular la participació,
dinamitzar la comunicació i avaluar els aprenentatges.

Bloc 3: L'aprenentatge competencial. Eines i estratègies per avaluar i fomentar l'autonomia dels estudiants.

Bloc 4: Recursos didàctics per ensenyar i aprendre una llengua estrangera en edats primerenques.

Bloc 5: Tasques per aprendre llengües. Recursos tecnològics per recolzar l'aprenentatge de les llengües
estrangeres.

Metodologia

Tots els blocs d'aquest mòdul es basen en sessions molt participatives que combinen les classes magistrals
amb debats i activitats realitzades a classe, individualment o en grups.

Per poder participar en els debats, l'alumnat ha d'haver llegit les lectures assignades a cada sessió de classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes expositives 23 0,92 4, 5

Debats 15 0,6 6, 8

Tasques individuals, en parelles o en grup 25 1 1, 2, 9, 10

Tipus: Supervisades

Realització de treballs 25 1 2, 3, 10

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles 60 2,4 4, 5, 7, 10

Preparació de la prova escrita 40 1,6 5, 6, 8, 10

Preparació de la simulació d'una tasca didàctica 60 2,4 1, 2, 3, 9, 10

Preparació del treball escrit basat en la simulation 40 1,6 2, 3, 6, 7, 10

Avaluació

Els i les estudiants han de tenir un paper actiu en les classes i dur a terme, de manera reflexiva, les tasques
que proposi el professorat.

També caldrà que es preparin per realitzar una prova de síntesi en la qual, individualment, hauran de
demostrar que han adquirit els continguts teòrics del mòdul.

Per últim, dissenyaran, en grups, una tasca didàctica i la portaran a terme a l'aula a mode de simulació.
Aquesta pràctica es complementarà amb un treball escrit sobre el disseny i la implementació de la tasca.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació activa a l'aula 15% 0 0 1, 3, 10

Prova de síntesi sobre els continguts del mòdul 20% 2 0,08 4, 5, 8

Simulació d'una tasca didàctica 40% 4 0,16 2, 6, 10

Treball escrit relacionat amb la simulació 25% 6 0,24 3, 7, 9, 10
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