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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

S'espera que l'estudiantat tingui un nivell C2 de la Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR).

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és estudiar les característiques de la gramàtica dels aprenents de l'anglès com a
primera, segona i tercera llengua. S'hi incorpora també un breu repàs dels mètodes de recollida de dades.

Competències

Estudis Anglesos
Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la
llengua anglesa.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa,
de la seva literatura i de la seva cultura.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i
presentar-los de manera coherent i resumida.
Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua
anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Analitzar, interpretar i presentar dades i resultats de la recerca pròpia i aliena sobre la lingüística
anglesa sincrònica en anglès acadèmic, per escrit i oralment.
Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball
adquirides.
Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball
adquirides.
Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al
grau.
Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la
lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de
postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar
educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics.
Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
Generar noves iniciatives professionals.
Identificar i entendre els factors individuals en l'adquisició de primeres i segones llengües.
Identificar i entendre les teories sobre l'adquisició de primeres i segones llengües.
Localitzar fonts científiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la lingüística anglesa
sincrònica.
Relacionar els factors individuals d'aprenentatge amb les teories lingüístiques i psicològiques
d'adquisició de primeres i segones llengües.
Sintetitzar adequadament el contingut de les fonts científiques relacionades amb la lingüística anglesa
sincrònica.

Continguts

1. Propietats generals i específiques de la gramàtica anglesa

2. Mètodes de recollida de dades

3. Adquisició de l'anglès com a primera llengua

4. Adquisició de l'anglès com a segona llengua

5. Adquisició de l'anglès com a tercera llengua

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basa en classes magistrals, discussió sobre temes específics,
exercicis pràctics i treballs que poden incloure presentacions a classe.

*La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats

sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
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Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport TAC 50 2 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Tipus: Supervisades

Discussió en grup sobre temes concrets y exercicis pràctics 25 1 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectures d'articles i llibres de text 50 2 6, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant dues proves (35% i 40%), un projecte o treball sobre un tema
específic (15%), i un conjunt de preguntes sobre textos de lectura obligatòria (10%).

L'estudiantat rebrà la qualificació de  sempre que no hagi completat més del 35% de les activitatsNo avaluable
d'avaluació.

Un treball no lliurat o un examen no fet es comptarà com un 0, si no està degudament justificat.

Procediment de revisió d'activitats d'avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà a l'alumnat (a través del
Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant un  amb les següentsexamen de síntesi
condicions:

Només podran optar a fer l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin obtingut un 3,5 (o superior)
de nota mitjana de l'assignatura.

L'examen de recuperació serà un examen escrit sobre tot el contingut del curs.

La nota màxima de la recuperació és un 5.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Projecte.

En cas que l'estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats enelsactes d'avaluació d'una
mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

* En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
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* En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o altres plataformes,
assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Projecte 15% 5 0,2 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Test 1 35% 5 0,2 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16

Test 2 40% 10 0,4 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16

Treballs sobre lectures 10% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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Programari

Aquesta assignatura no requereix programari específic.
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