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Prerequisits

Cal un nivell inicial al quart curs d'anglès C1-C2 del Common European Framework of Reference for
, segons el qual l'usuari pot comprendre una àmplia gamma deLanguages: Learning, Teaching, Assessment

textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense
haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i
eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats
sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de
cohesió.

Juntament amb  és recomanable cursar l'assignatura Factors individuals en l'aprenentatge de l'anglès
Metodologia de l'ensenyament.

Objectius

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en la descripció i l'anàlisi dels factors individuals en l'aprenentatge
de l'anglès en relació a la lingüística aplicada i a les teories d'ensenyament de l'anglès. L'assignatura analitza
la relació entre l'aprenentatge de l'anglès i l'edat, la motivació, l'actitud, l'aptitud, l'ansietat i les estratègies
d'aprenentatge i analitza com aquests factors afecten el procés d'aprenentatge. També s'estudiarà les
implicacions que els factors individuals d'aprenentatge tenen per la pràctica docent de l'anglès.

En completar l'assignatura l'estudiant podrà:

- Entendre les teories que analitzen els factors individuals d'aprenentatge de l'anglès.

- Aplicar les teories d'aprenentatge de llengües a l'estudi dels factors individuals d'aprenentatge.

- Entendre i descriure la relació entre els factors individuals i els resultats d'aprenentatge.
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- Entendre i descriure la relació entre els factors individuals i els resultats d'aprenentatge.

- Revisar estudis de recerca sobre els factors individuals i analitzar-ne la metodologia.

- Analitzar la seva pràctica docent de manera crítica en relació als factors individuals d'aprenentatge.

- Desenvolupar estratègies i tècniques per adreçar les diferències individuals d'aprenentatge dins la pràctica
docent.

- Entendre i descriure la relació entre els factors individuals, resultats d'aprenentatge i el genere.

Competències

Estudis Anglesos
Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura,
la història i la cultura, i explicar-la.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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

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.
Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat
lingüística i/o cultural.
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 estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
Generar noves iniciatives professionals.
Relacionar els factors individuals amb les teories lingüístiques i psicològiques de primeres i segones
llengües.

Continguts

- Introducció als factors individuals en l'adquisició del llenguatge.
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- Introducció als factors individuals en l'adquisició del llenguatge.

- Successful and unsuccessful learners.

- Age: Critical Period Hypothesis. Phallacies of the Age Factor.

- Personality, gender, motivation and cognitive styles.

- Aptitude

- Learning strategies.

- Individual differences and teaching practice.

Metodologia

- Classes magistrals amb suport TIC i discussió en grup.

- Realització d'exercicis pràctics.

- Tutories de suport per a la realització de treballs.

- Lectures d'obres de referència i de material bibliogràfic.

-Ús de TIC i Moodle

-Realització de treballs individuals i en grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 13

Classes teòriques. 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Presentació oral 4,5 0,18 5, 7, 8, 9, 10, 13

Tutories 13 0,52 4, 5, 8, 9

Tipus: Autònomes

Lectures de textos i estudi 40 1,6 5, 6, 11, 12

Participació en l'entorn virtual 5 0,2 1, 2, 3, 12

Realització de treballs 18 0,72 4, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Totes les tasques són OBLIGATÒRIES.
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- El lliurament del 30% dels ítems d'avaluació (treball/exercici/examen) exclou la possibilitat d'obtenir la
qualificació de  com a nota de final de curs.No presentat

- El nivell d'anglès (C1-C2) es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final.

-  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament unMOLT IMPORTANT:
SUSPENS (0) de tota l'assignatura i no només 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 és una 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 el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

Els estudiants poden optar a la recuperació si la nota mitjana obtinguda de les activitats d'avaluació és de 3,5 i
si han aprovat el 70% de les activitats. És a dir, només un 30% del curs (l'examen o un dels dos assignments)
poden ser recuperats i només si l'estudiant ha completat totes les tasques d'avaluació.

Les activitats següents no poden ser recuperades: presentació oral, lectura guida.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Lectura guiada dŽalgunes lectures del curs 15% 5 0,2 6, 9, 10

Presentació oral en parelles 15% 3 0,12 1, 2, 3, 9, 10

Prova escrita al final del semestre 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13

Tasques que els alumnes duran a terme fora de les hores de
classe

40% 10 0,4 2, 5, 6, 11, 12, 13
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