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Altres indicacions sobre les llengües

Tant el gènere femení com el masculí s'utilitzen amb valor inclusiu.

Equip docent

Ana Corredera Capdevila

Prerequisits

Requisits lingüístics:

Competència comunicativa i interactiva en anglès avançada per dur a terme amb eficàcia tota mena de
tasques acadèmiques i docents en anglès i ser un bon model de llengua pels estudiants d'educació infantil i
primària. Les estudiants que cursen l'assignatura dins de la menció d'anglès com a llengua estrangera han
d'acreditar el nivell C1 del MECR per accedir a totes les assignatures de la menció.

Objectius

INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA I OBJECTIUS

Aquesta assignatura té com a objectiu que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègies docents
bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin coneixements i
habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres especialitzats al llarg de

tota la vida professional, especialment pel que fa al seu perfil com a especialistes en
l'ensenyament-aprenentatge de llengües segones i estrangeres.

En aquesta assignatura els futurs docents aprendran els principis bàsics dels programes d'aprenentage
integrat amb vocació democratitzadora. A dissenyar i seleccionar materials i activitats adequades al currículum
català, i a identificar i analitzar els trets característics de bones pràctiques docents en aules AICLE.
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Cal remarcar que l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLES (AICLE a l'educació superior) amb
un doble focus en la millora de

(a) la competència comunicativa general i la competència interactiva docent (guanyar eficàcia en l'ús de
l'anglès fluït, correcte i entenedor en tot tipus de situacions relacionades amb la docència de i en anglès) i (b)
les competències professionals de les futures mestres com a mestres amb un perfil especialitzat en
l'ensenyament de i en l'anglès.

Competències

Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents en els estudiants.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengues pròpies com en una tercera llengua.
Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
Fomentar la lectura i animar a escriure.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Abordar críticament i seleccionar textos relacionats amb continguts acadèmics propis de l'educació
infantil i primària que siguin apropiats per a l'aula AICLE.
Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu
dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
Analitzar de forma individual i amb companys i companyes la pròpia pràctica docent, identificar àrees
de millora professional, i implementar estratègies per aconseguir l'esmentada millora.
Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de
col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de LE dels estudiants.
Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels
estudiants.
Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats
comunicatives establint un plan de millora.
Comprendre el discurs oral acadèmic en anglès, saber prendre notes i resumir les idees principals.
Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos
professionals i acadèmics en anglès.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera
presencial com en telecol·laboració.
Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i
saber analitzar els discurs oral a l'aula.
Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta lingüística.
Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.

Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre
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Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre
intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb
l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
Demostrar eficàcia comunicativa equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL en situacions
d'interacció multilingüe i en contextos internacionals tant a nivell oral com per escrit.
Demostrar pensament crític aplicat a la selecció de textos literaris i el disseny de tasques
comunicatives basades en la manipulació d'aquests textos amb la doble finalitat de fomentar
aprenentatges lingüístics i facilitar l'accés de l'alumnat d'infantil i primària a la cultura literaria en anglès.
Demostrar un nivell de competència B2 (MCER) en l'ús de la llengua anglesa tant en situacions
informals com en contextos professionals, en activitats de recepció, producció i interacció.
Desenvolupar criteris i formular propostes d'autoformació permanent (al llarg de la vida) com a docents
de i en llengua estrangera.
Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de
portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i
creativa.
Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i
anglès.
Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de
continguts i anglès.
Desenvolupar un pensament crític aplicat a la selecció d'eines i recursos digitals més adequats com a
instruments d'aprenentatge dirigides a l'alumnat de primària.
Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell
de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès
utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els
alumnes de primària.
Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat
de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat
de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees
curriculars.
Gestionar la comunicació en l'aula AICLE de forma eficient. Creant oportunitats per a l'ús de la llengua
finalitat com a llengua de comunicació habitual.
Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de
programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi duna sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb
persones de diferents graus i perfils dexpertesa.
Produir discrusos orals intel·ligibles i fluids, respectant els principis bàsics de la pronunciació, el ritme i
l'entonacio en llengua anglesa.
Produir discursos orals i escrits de qualitat (no inferior al nivell B2 del MCERL) en els àmbits acadèmics
i professionals. Saber argumentar de forma coherent i cohesionar adequadament els continguts del
discurs especialitzat o amb finalitats acadèmiques.
Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents
de llengües i cultures diverses.
Reconèixer l'aula AICLE com a espai multilingüe per naturalesa i mostrar consciència del valor del
repertori lingüístic dels aprenents en l'aprenentatge de continguts acadèmics i en l'adquisició d'una
llengua addicional.
Reconèixer les llengües com un conjunt de varietats totes igualment respectables i demostrar els
coneixements teòrics necessaris per descriure i explicar la variació en llengua francesa i els processos
d'estandarització.
Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i establir un pla de millora per obtenir
resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
Saber expressar-se en llengua inglesa de forma oral i escrita a un nivell avançat (corresponent, com a
mínim, a un B2 del MCERL).
Saber identificar el nivell de coneixement de l'alumnat d'educació infantil i primària, sent capaç
d'analitzar les seves necessitats comunicatives i de controlar el seu procés d'aprenentatge de llengües,

així com saber autoavaluar el propi nivell de competència en anglès, analitzar les pròpies necessitats
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així com saber autoavaluar el propi nivell de competència en anglès, analitzar les pròpies necessitats
comunicatives i establir un pla de millora.
Ser capaç d'analitzar críticament els processos sociolingüístics, així com d'exposar les pròpies idees de
forma coherent i raonada.
Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa
de forma ben argumentada.
Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic,
buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de
funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil
i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en
anglès.
Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i
supervisades.
Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats
d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
Utilitzar una varietat de recursos comunicatius de nivell avançat en anglès de forma correcta, fluïda i
adequada a la situació (equivalent, com a mínim, al nivell B2 del MCERL).
Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.
Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de i en anglès adequades a l'educació infantil i primària.

Continguts

CONTINGUTS
1. Introducció als programes d'educació multilingüe.
2. La comunicació eficient a l'aula de continguts en llengua estrangera: discurs oral, escrit i audiovisual.
3. Disseny, adaptació, execució i avaluació de tasques i seqüències d'aprenentatge integrat de continguts i
llengua anglesa (AICLE).
4. Estratègies de formació autònoma al llarg de la vida professional de la mestra d'anglès i de la mestra que
imparteix altres àrees curriculars en anglès.

Metodologia

METODOLOGIA

ENFOCAMENT

Aquesta assignatura té com a objectiu que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègies docents
bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin coneixements i
habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres al llarg de tota la vida
professional.

Així mateix, l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLE amb un doble focus en la millora de (a) la
competència comunicativa i (b) les competències professionals dels futurs mestres com a mestres amb un
perfil especialitzat en l'ensenyament de l'anglès.

Les classes combinen presentacions magistrals per part de la professora, discussions de gran grup, treball en
grups petits dins i fora de l'aula i presentacions públiques formals i informals per part dels estudiants.

Tret de comptades excepcions, els ppt corresponents a les explicacions de classe no es penjaran del Moodle.

ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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S'espera de tots i totes les estudiants una assistència activa a les sessions. És a dir, s'espera que tots els i les
estudiants facin contribucions raonades als debats sobre temes pràctics i teòrics que es desenvolupin. Sovint
aquests debats requeriran una preparació prèvia mitjançant lectures, avaluació de material didàctic,
observació de classes, etc.

L'assistència mínima a un  presencials és requisit sine-qua-non per a superar80% de les sessions
l'assignatura.

LLENGUA DE COMUNICACIÓ I TREBALL
La llengua de comunicació a l'aula tant de la professora com dels estudiants en activitats
d'ensenyament-aprenentatge i avaluació és l'anglès, la qual cosa implica que les lectures seran també
majoritàriament en llengua anglesa.

Cap llengua està proscrita de l'aula AICLE, pel contrari, totes tenen els seu lloc dins d'un enfocament
respectuos amb la realitat multilingüe del context i les competències plurilingües dels participants. Dit això,
s'espera que l'estudiant s'autorreguli pel que fa a l'ús de les diferents llengües que parla i aprofiti l'espai que
proporciona l'aula per a maximitzar les seves possibilitats de fer servir la llengua meta per totes les seves
necessitats comunicatives.

Les tasques d'avaluació també es presentaran i defensaran en anglès. Tanmateix, també es treballarà amb
textos d'interès publicats en català, castellà o altres llengües europees, si fos necessari, amb suport lingüístic
suficient.

ORGANITZACIÓ DE BLOCS I TASQUES D'APRENENTATGE / AVALUACIÓ

Cada bloc de continguts compta, al menys, amb les següents activitats d'ensenyamentaprenentatge: (a) una
sessió magistral introductòria, (b) de quatre a sis lectures relacionades amb el tema, (c) activitats de grup petit
que es concreten en un producte final del bloc que es presenta públicament, i (d) una activitat d'avaluació
individual.

Les dues tasques centrals d'aprenentatge que organitzen el treball del curs són:

1. Planificació d'una sessió de classe AICLE o 'Rica en continguts' per a aprenents de Primària amb activitats
que incorporin interacció docent-classe, i interacció aprenent-aprenent (treball en parelles o petit grup).
Execució d'una activitat a la classe a l'escola de pràcticum i enregistrament en vídeo de la sessió. Selecció de
dos fragments de la gravació (1). Interacció docent-classe; i (2). Interacció aprenent-aprenent), anàlisi dela
interacció: identificacióde punts forts i d'àrees de millora. Redacció de pla de treball per millorar un aspecte
concret. Presentació pública de la seqüència vídeogravada I de les conclusions del treball. Repetició de la
seqüència anterior en una fase avançada del curs: (vídeo-gravació i posterior anàlisi. Identificació d'avanços i
determinació de noves àrees de millora). [bloc 1 de continguts]. En cas que l'estudiant no estigui cursant un
pràcticum, podrà realitzar aquesta tasca en una escola a la qual tingui accés.

2.Planificació en equip i presentació d'una mini seqüència didàctica aplicable a una escola catalana de
primària de dos o tres sessions de durada, que incorpori els principis metodològics dels ensenyaments AICLE
inclusius. La seqüència inclou el ' ' el material de treball de l'alumne, la guia del docent i els criteris irationale
tasques d'avaluació integrada. Al menys una sessió de la seqüència ha de ser implementada i vídeo-gravada
amb participació de tots els components de l'equip. [Bloc 4 de continguts].

Totes dues tasques són avaluables.

TREBALL EN EQUIP, RESPOSABILITZACIÓ i RENDICIÓ DE COMPTES
Així mateix s'espera que tots i cadascú dels estudiants que formen un equip de treball contribueixin de forma
alíquota al treball comú assignat. La contribució individual al treball del grup serà tinguda en compte en
l'avaluació de l'assignatura (vegeu criteris d'avaluació). Aquest criteri és especialment rellevant en la
Planificació en equip i presentació d'unamini seqüència didàctica.

LLIURAMENT DE FEINES

L'eina de lliurament de treballs és, si no s'anuncia una altra cosa, el Moodle oficial de l'assignatura. Es sol·licita
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L'eina de lliurament de treballs és, si no s'anuncia una altra cosa, el Moodle oficial de l'assignatura. Es sol·licita
que tots els estudiants actualitzin la seva adreça electrònica dins d'aquest espai. En les feines més importants,
a més del lliurament al Moodle es demanarà el lliurament d'una 'hard copy' o còpia no virtual del producte.
S'exigeix que els treballs es lliurin dins de la data anunciada. La data oficial de lliurament de qualsevol feina és
la de lliurament al Moodle. Les feines que no es lliurin dins de la data anunciada no rebran feedback.

TERMINIS:

S'espera que els estudiants completin les tasques assignades dins dels terminis establerts. Les feines
lliurades fora de termini constaran com a no presentades. En casos excepcionals, degudament justificats
documentalment, el treball s'acceptarà fora de termini per al càlcul de la nota final, però no rebrà feedback. En
el cas de les tasques de lectures d'articles, la no lectura en el termini establert suposa una important inferioritat
de condicions en la discussió posterior a l'aula, i un empobriment de la discussió de grup. per aquestes raons
no llegir els articles dins dels terminis pot influir molt negativament en l'avaluació de l'estudiant.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERACTIVA EN ANGLÈS: L'assoliment per part dels estudiants dels
objectius relacionats amb la competència comunicativa en anglès és un criteri present en totes les tasques
d'avaluació. El punt de partida mínim de la menció ésun B2 (B2.2). durant el primer semestre els estudiants
hauran iniciat una en progressió clara cap al C1 del MECR. En finalitzar el semestre els estudiants han
dedemostrar haver assolit un C1 en tota mena de situacions relacionades amb la docència de i en anglès. La
competència comunicativa general és condició necessària però no suficient per a la superació de
l'assignatura. s'espera que els estudiants revisin a fons la llengua dels treballs redactats a casa. en especial,
quan es tracti de material docent adreçat a aprenents. EXEMPLE DE CRITERIS D'AVALUACIÓ EN UNA

 TASCA D'AVALUACIÓ: Content is exact, precise, relevant, informed and satisfactory; Content is developed
with rich appropriate language, which includes: appropriate use of terminology; academic reader-friendly style;
cohesion and coherence; correct use of morphosyntax, spelling and punctuation.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 37, 41, 47, 52, 53

Tipus: Supervisades

Tutories supervisades 30 1,2 2, 3, 6, 8, 19, 20, 26, 30, 37, 41, 47, 52

Tipus: Autònomes

Estudi autònom 75 3 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 37, 47, 52

Avaluació

ASSISTÈNCIA: L'assistència a classe és un prerequisit per aprovar l'assignatura. Siguin quines siguin les
causes de l'absència, l'absentisme superior al 20% implica automàticament la no superació de l'assignatura.

: L'assistència ha de ser activa. Es a dir, amb contribucions personals i informades (cal haverPARTICIPACIÓ
llegit l'article abans, per exemple) a les discussions de classe i petit grup. Una persona que no és capaç de
defensar en públic de maneraarticulada el seu punt de vista sobre un tema educatiu no està capacitada per a
ser mestre, per tant un nivell baix de participació informada a les discussions de grup i de classe és causa de
no superació de l'assignatura.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERACTIVA EN ANGLÈS: La demostració per part dels estudiants de
competència comunicativa i interactiva avançada en anglès és un criteri d'avaluació present en totes les

tasques d'avaluació. S'espera que els estudiants revisin a fons la llengua dels treballs redactats a casa. en
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tasques d'avaluació. S'espera que els estudiants revisin a fons la llengua dels treballs redactats a casa. en
especial, quan es tracti de material docent adreçat a aprenents. EXEMPLE DE CRITERIS D'AVALUACIÓ EN

 UNA TASCA D'AVALUACIÓ: Content is exact, precise, relevant, informed and satisfactory; Content is
developed with rich appropriate language, which includes: appropriate use of terminology; academic
reader-friendly style; cohesion and coherence; correct use of morphosyntax, spelling and punctuation.

RECUPERACIÓ: Els estudiants que suspenguin la tasca "Vignettes" o l'examen tindran l'oportunitat de
recuperar al gener.

 La taula a continuació resumeix algunes de lescaracterístiques principals delTASQUES D'AVALUACIÓ:
sistema de les tasques d'avaluació formal.

TASQUES D'AVALUACIÓ

ACCOUNATBILITY SCHEDULED DELIVERY

VIGNETTES Individual First week after
intensive internship
period.

Public presentations
extended over the
following lessons.

Moodle and hardcopy.

Link to video-clip
included.

Public oral
presentation.

VIGNETTES (Second chance) Individual January 2019, third
week.

Moodle and hardcopy.

Link to video-clip
included.

On-campus oral
presentation.

READING MEET-UP Team At the end of block 2. Moodle and hardcopy.

Public oral
presentation.

CLIL PROJECT Team December. Second
Week.

Moodle and hardcopy.

Public oral
presentation.

TEST Individual Last lesson before
Christmas.

Formal on-campus
examination sitting

TEST (Second chance) Individual January 2019, third
week.

Formal on-campus
examination sitting
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SELF-ASSESSMENT Individual Last lesson before
Christmas.

Moodle and hardcopy.

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL: Per regla general, la qualificaciófinal de l'assignatura és el resultat de
calcular la mitjana ponderada de cadascun dels quatre blocs en que es subdivideixen les tasques d'avaluació. 

: A) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjanaCASOS ON NO S'APLICARÀLA REGLA ANTERIOR
ponderada és necessari haver aprovat tots i cadascun dels quatre blocs en què s'organitzen les tasques
d'avaluació de l'assignatura. B) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjana ponderada és necessari haver
aprovat les tasques d'avaluació individual (exàmens, treballs o presentacions individuals). En el cas que les
qualificacions obtingudes en tasques individuals siguin significativament més baixes que les obtingudes en les
tasques de treball de grup, la mitjana no s'aplicarà de forma automàtica.

CÒPIA I PLAGI: La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un
delicte que pot representar suspendre l'assignatura. Es considerarà que un treball, activitat o examen està
"copiat" quan reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o
activitat està "plagiat" quan es presenta una part d'un text (més de quatre paraules) d'unautor com a propi,
sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital.
NORMATIVA PROPETAT INTELAECTUAL I PLAGI disponible a: 

: SUPORT ANTI-PLAGI didponible a: http://blogs.uab.cat/dretsautor/2017/05/18/que-es-el-plagi/
https://blogs.uab.cat/suportcampus/es/category/moodle/antiplagi/

RECLAMACIONS: Les reclamacions a les qualificacions atorgades a les diferents tasques d'avaluació es
formularan per escrit segons model d'imprès que es facilitarà oportunament.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

CLIL Project. Planificació en equip i presentació d'una
mini seqüència didàctica AICLE.

20%
-40%

0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 40, 41, 44, 47, 50, 51, 52,
53

Reading Meet-up. Test. Demostració de coneixement
crític (teòric i aplicat) dels continguts abordats a
l'assignatura.

10%-20% 0 0 1, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 34, 35, 38, 42, 45, 46,
47, 49, 50

Self-assessment Questionnaire. Autoavaluació de la
participació, de la feina feta i de les competències
assolides.

5%-15% 0 0 3, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 37, 39,
43, 47, 48

Test. Demostració de coneixement crític (teòric i
aplicat) dels continguts abordats a l'assignatura.

20%-40% 0 0 1, 2, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 26,
28, 29, 30, 31, 37, 41, 47, 49

Vignettes. Anàlisi reflexiva de fragments de sessions
de classe i de seqüències i material docent, i
establiment d'un pla de millora per al futur.

20% - 40
%

0 0 3, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 24,
26, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 47,
52, 53
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http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.173179301.760507601.1498726243-1836276118.1464329448

APA explained in Catalan: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

APA explained in Spanish: http://www.buc.unican.es/node/9388/

TOOL for automàtic referencing

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm
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http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/curriculum/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/normativa/
https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/resources/clil
https://opallare.wixsite.com/teachershelpteachers
http://grupsderecerca.uab.cat/led/
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=2.173179301.760507601.1498726243-1836276118.1464329448
http://www.buc.unican.es/node/9388/
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm

