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Objectius

Els objectius principals d'aquest mòdul són adquirir les bases de la recerca en la didàctica del xinès, així com
familiaritzar-se amb els aspectes formals fonamentals per realitzar un treball acadèmic dins de l'àmbit de
l'aprenentatge-ensenyament de llengües i de la lingüística xinesa aplicada en un context d'ensenyament
multicultural.

En acabar el mòdul, l'estudiant serà capaç de:

plantejar un projecte de recerca per a un TFM en l'àmbit de la Didàctica del Xinès com a Llengua
Estrangera (DCLE) d'acord amb els estàndards d'un treball acadèmic;
desenvolupar un projecte de recerca sobre aspectes generals o estudis de cas que puguin aplicar-se a
la seva pràctica docent (recerca-acció) en l'àmbit de la DCLE utilitzant les eines metodològiques
adquirides en el mòdul;
avaluar la qualitat i adequació de les obres de referència;
escollir l'enfocament metodològic més apropiat per al seu treball de recerca i justificar aquesta selecció;
reconèixer les diferents parts que conformen un treball acadèmic (resum, paraules clau, revisió
bibliogràfica, etc.) i aplicar-les al disseny del seu propi projecte de recerca;
aplicar les qüestions formals bàsiques del treball acadèmic en els treballs de classe;
presentar el seu treball oralment d'acord amb els estàndards acadèmics.

Competències

Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
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Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
innovadors en un determinat àmbit despecialització.
Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en lactivitat professional i en la investigació.
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
Aplicar la metodologia, les tècniques i els recursos específics de recerca per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit despecialització.
Comparar diverses metodologies de recerca aplicables a la didàctica del xinès.
Dissenyar i planificar estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en lactivitat professional i en la recerca.
Identificar recursos i eines per resoldre preguntes de recerca relacionades amb la didàctica del xinès.
Presentar i defensar oralment i per escrit estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

1. Fases del treball científic

1. Elecció de l'objecte d'estudi

2. Plantejament de la recerca

3. Formulació dels objectius i preguntes de recerca o hipòtesis

4. Disseny de l'estructura

5. Resum (200-300 paraules)

6. Revisió bibliogràfica i justificació

7. Redacció i aspectes formals

8. Qüestions ètiques

2. La documentació (cerca de fonts d'informació i avaluació de la qualitat d'aquestes fonts)

1. Bases de dades i repositoris (TDX, TESEO, Open Access Theses and Dissertations, China National Knowledge

  Infrastructure (CNKI - Zhongguo Zhi Wang)

National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan (NDLTD), China Academic Journals full-text database,

Directory of Open Access Repositories, Wanfang China Online Journals, Google Scholar, etc.)

2. Revistes i congressos de referència

3. Tipus de recerca i mètodes de recollida de dades

1. Observació
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2. Etnografia

3. Qüestionaris

4. Entrevistes

5. Grups de discussió

6. Recerca-acció

4. Anàlisi de les dades:

1. Anàlisi quantitativa

2. Anàlisi qualitativa de continguts

3. Anàlisi de la interacció

5. Redacció

1. Qüestions lingüístiques per a l'elaboració del discurs acadèmic

2. Qüestions formals per a la presentació del treball

6. Presentació oral

7. Difusió i impacte dels resultats

8. Presentació oral del treball per part dels estudiants

Metodologia

Les activitats de formació es divideixen en tres tipus: dirigides, supervisades i autònomes.

Activitats dirigides:

Classes expositives en què les professores presentaran els continguts principals del mòdul;
Debats i altres activitats pràctiques en els quals els estudiants podran exposar el seu punt de vista crític
a partir dels coneixements adquirits en l'assignatura.

Activitats supervisades:

Plantejament del projecte: els estudiants realitzaran diferents exercicis de classe que els facilitaran
eines per al plantejament del projecte d'investigació per al TFM;
Presentació oral: els estudiants hauran de presentar el projecte de TFM i contestar les preguntes del
professor i dels companys.

Activitats autònomes:

Lectura de bibliografia: s'espera que els estudiants llegeixin com a mínim 4 referències bibliogràfiques
de la llista de bibliografia recomanada;
Redacció del projecte, incloent-hi: estructura, resum, objectius, metodologia i bibliografia bàsica;
Preparació de la presentació oral, que inclou la preparació dels mitjans de suport (ppt o altres) i l'assaig
d'aquesta presentació.

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
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes expositives 18 0,72 1, 3, 4, 6, 8, 9

Debats 6 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9

Tipus: Supervisades

Plantejament del projecte 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Presentació oral 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Tipus: Autònomes

Lectura de bibliografia 45 1,8 1, 3, 6, 8, 9

Preparació de la presentació oral 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Redacció del projecte 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Avaluació

Per aprovar aquest mòdul, és necessària l'assistència al 80% de les classes. La nota corresponent a
l'assistència i participació activa a classe (que suposarà un 20% de la nota final) no consistirà en merament la
presència física a l'aula, sinó que s'avaluarà d'acord amb una sèrie d'ítems (rúbrica) que valorin el nivell
d'atenció, qualitat i interès de les intervencions, així com implicació en el desenvolupament de les activitats
plantejades (per exemple, plantejant preguntes als companys en les defenses dels seus treballs).

La carpeta de l'estudiant (que suposarà un 40% de la nota final) ha d'incloure:

el projecte del treball final de màster (amb l'estructura, resum, objectius, metodologia i bibliografia
bàsica) (20%)
resum del treball final del màster i paraules clau en tres llengües (castellà, anglès i xinès) (20%)

Pel que fa a la defensa oral del treball (que suposarà un 40% de la nota final) inclourà: la nota del tutor (30%
de la nota final) i la dels companys de classe (co-avaluació) (10% de la nota final). Tant la presentació
(contingut i forma) com la resposta a les preguntes plantejades per professor i companys s'avaluaran d'acord
amb una rúbrica.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20% 6 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9

Carpeta de l'estudiant 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Defensa oral del treball 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Programari

No s'emprarà programari específic. 

6


