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Prerequisits

- Es requereix un nivell d'anglès de C1 del Common European Framework of Reference for Languages
(CEFRL) per seguir el curs, així com coneixement d'anglès acadèmic oral i escrit.

- Es requereixen coneixements de lingüística bàsics per a poder seguir el curs.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és explorar Instructed Second Language Acquisition en diferents contextos:
aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera, programes d'immersió, CLIL i EMI i en contextos
d'interacció. Analitzarem el coneixement de la L2 en els parlants i els diferents tipus d'instrucció i com aquests
s'adquireixen en diferents contextos. El curs també explora els factors individuals en l'aprenentatge de
llengües estrangeres.

Competències

Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona
llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i
codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de
la producció científica en aquestes àrees.
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques
d'altres.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de
l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i
multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de
l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i
multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris,
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Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris,
professionals i/o acadèmics.
Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els
àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i
multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar dades publicades en articles acadèmics sobre adquisició de segones llengües / llengües
estrangeres en contextos d'ensenyament i aprenentatge.
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques
d'altres.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
Dissenyar activitats didàctiques vinculades a programes d'ensenyament de segones llengües / llengües
estrangeres.
Dissenyar activitats i qüestionaris per avaluar els efectes dels programes d'ensenyament de segones
llengües / llengües estrangeres.
Distingir els contextos d'adquisició de segones llengües / llengües estrangeres i els factors que els
caracteritzen.
Escriure treballs de nivell acadèmic avançat sobre l'adquisició de segones llengües / llengües
estrangeres en contextos d'ensenyament i aprenentatge i els programes d'ensenyament que utilitzen.
Explicar els avantatges i les dificultats propis de la implementació dels diferents programes d'adquisició
de segones llengües / llengües estrangeres en contextos d'ensenyament i aprenentatge.
Explicar els diferents factors individuals que influeixen l'adquisició de segones llengües / llengües
estrangeres en contextos d'ensenyament i aprenentatge.
Explicar la relació entre els diferents tipus d'ensenyament i aprenentatge i els diferents tipus de
coneixement d'una segona llengua / llengua estrangera.
Identificar els principis fonamentals de l'adquisició de segones llengües / llengües estrangeres en
contextos d'ensenyament i aprenentatge i la seva contribució al desenvolupament del multilingüisme i
la multiculturalitat.
Llegir de manera crítica articles i capítols acadèmics sobre les característiques de l'adquisició de
segones llengües / llengües estrangeres en contextos d'ensenyament i aprenentatge i els programes
d'ensenyament que utilitzen.
Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris,
professionals i/o acadèmics.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.

Continguts

1. Adquisició de segones llenguës/llengües estrangeres en contextos d'instrucció.

2. El coneixement d'una segona llengua/llengua estrangera i els tipus d'instrucció.

3. Aprenentatge d'una llengua estrangera a través de la interacció.

4. Programes d'immersió, CLIL i EMI.

5. Factors individuals en l'aprenentatge de llengües estrangeres en contextos d'instrucció.

Metodologia

Classes teòriques, sessions pràctiques, lectures guiades, recerca bibliogràfica, treballs en grup, treballs escrits
individuals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
2



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

Activitats dirigides (classes teòriques, sessions pràctiques) 30 1,2 2, 3, 13, 14

Tipus: Supervisades

Activitats supervisades (tasques, lectures, presentacions orals) 35 1,4 3

Tipus: Autònomes

Activitats autònomes (estudi personal, lectures, recerca bibliogràfica) 60 2,4 2, 3, 13, 14

Avaluació

Avaluació

Tasca: 20%

Examen: 40%

Treball final: 40%

L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats
d'avaluació.

Procediment de revisió de les quaificacions

Després de cada activitat d'avaluació, el professorat informarà a l'alumnat a través de Moodle sobre els
procediments de revisió de qualificacions i la data d'aquesta revisió.

Recuperació

La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà  amb les següents condicions:ítem per ítem

- L'alumnat s'haurà d'haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d'avaluació.

- Es recuperaran els ítems que tinguin una nota inferior a 4. Els ítems que obtinguin una nota igual o superior
a 4 faran mitjana amb la nota global de l'assignatura.

- La qualificació màxima dels ítems recuperats és de 5.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un
SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase
o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS
D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i
ésuna ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que
es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 5 0,2 6, 8, 9, 10, 11

Tasca 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14

Treball final 40% 15 0,6 3, 7, 12, 14
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No s'utilitza cap programari específic.
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No s'utilitza cap programari específic.
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