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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

Els estudiants han de tenir un nivell avançat d'anglès oral i escrit per tal de complir els requisits del curs amb èxit. Es requereix un nivell mínim de C2.

Objectius

• Introduir estratègies de pensament crític sobre el multilingüisme des d'una perspectiva sociolingüística.
• Presentar els temes més actuals en l'estudi del bilingüisme i el multilingüisme.
• Proporcionar als estudiants els marcs teòrics necessaris per poder formular les seves pròpies preguntes
sobre el tema del multilingüisme.
• Proporcionar als alumnes exercicis en què puguin adquirir experiència pràctica i aplicar els coneixements
adquirits a l'anàlisi de casos específics.

Competències

Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
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.
Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
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
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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.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
Aplicar els conceptes adquirits a la realitat de l'ús lingüístic per part d'individus multilingües.
Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
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 un treball de camp etnogràfic i mètodes de recollida de dades de parlants i comunitats
multilingües.
Distingir els conceptes teòrics més recents que resulten útils per explicar el multilingüisme des del punt
de vista de l'individu i la societat.
Distingir les característiques sociolingüístiques més importants de les societats i individus multilingües
on s'utilitza l'anglès com lingua franca.
Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre multilingüisme des de la sociolingüística crítica
Explicar els avantatges i inconvenients dels diferents models de producció multilingüe.
Explicar la relació entre pràctiques lingüístiques i el pensament en individus multilingües.
Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre el multilingüisme des d'un punt de vista de la
sociolingüística crítica
Reconèixer i qüestionar les bases del monolingüisme en el camp de la lingüística i la sociolingüística.

Continguts

Tema 1 Introducció a la sociolingüística qualitativa. Conceptes clau.

Tema 2 Sociolingüística qualitativa. Una perspectiva crítica

Tema 3 Pràctiques lingüístiques bilingües i multilingües

Tema 4 Monolingüisme, bilingüisme i multilingüisme a l'articulació de nacions i estats

Tema 5 Globalització, diversitat lingüística i desigualtat

Tema 6 El valor de la llengua en l'economia

Tema 7 Multilingüisme en l'àmbit laboral

Tema 8 Llengua i identitat

Tema 9. Llengua, poder, ideologia i agència

Tema 10 Anglès en contextos globals multilingües

Metodologia

Cada tema del programa es presentarà juntament amb les nocions i conceptes claus que els estudiants
2



Cada tema del programa es presentarà juntament amb les nocions i conceptes claus que els estudiants
hauran de dominar
Discussió de les lectures assignades
Anàlisi de casos pràctics
Correcció a clase dels exercicis i treballs assignades.

S'assignarà uns 15 minuts a final de curs per respondre a les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i
d'avaluació de l'assignatura.

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

Debatir lectures assignades 10 0,4 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13

Lectures assignades 17 0,68 10, 12

Treball final 22 0,88 9, 10, 12

Treballs assignades 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Preparació per a elaborar exercicis pràctiques 11 0,44 9, 10, 12

Tipus: Autònomes

Exercicis practiques d'analisi 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Avaluació

EN RELACIÓ A LA CRISI SANITÀRIA COVID 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.

La qualificació final del curs s'obtindrà calculant

3 Treballs: 30%
Treball final: 40%
Tasca setmanal i participació: 30%.

Recuperació

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. -
Els treballs assignades i exercisis a classe no es podran recuperar.
La qualificació màxima del treball recuperat és de 6
La nota definitiva del treball final recuperat serà la nota obtinguda a la recuperació, encara que aquesta
sigui més baixa que la nota original.
Si l'alumne suspèn el treball final de la recuperació, pot aprovar l'assignatura sempre i quan la mitjana
global sigui igual o superior a un 5.
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MOLT IMPORTANT: El plagi parcial o total donarà com a resultat immediatament un (0) per el TEMA
COMPLET. Plagi consisteix a copiar text de fonts no reconegudes, ja sigui part d'una oració o text complet,
amb la intenció de passar-ho com la pròpia producció de l'estudiant. Inclou tallar i enganxar de fonts d'Internet,
que es presenten sense modificar en el propi text de l'alumne. El plagi és una ofensa greu. Els estudiants han
de respectar la propietatintel·lectual dels autors, sempre identificant les fonts que poden utilitzar; També han
de ser responsables de l'originalitat i autenticitat del seu propi text. Es requereix que els estudiants utilitzin
llenguatge no sexista en les seves produccions escrites i orals. Per obtenir pautes sobre com fer això, se'ls
recomana visitar el lloc web de la Linguistic Society of America (LSA):
https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús apropiat del llenguatge serà
part dels criteris d'avaluació.

Procediment per revisar les qualificacions obtingudes. En dur a terme cada activitat d'avaluació, els professors
informaran els estudiants (en Moodle) els procediments a seguir per revisar totes les qualificacions atorgades i
la data en què es durà a terme aquesta revisió. Activitats d'avaluació excloses de la reavaluació. Les tasques
setmanals i la participació a classes on activitats no són elegibles per reavaluació.

Les condicions per a la qualificació "No avaluable": L'estudiantat rebrà la qualificació de  sempreNo Avaluable
que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a les classes i els forums de debat 30 10 0,4 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Treball final 40 10 0,4 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Treballs assignats 30 40 1,6 1, 2, 3, 9, 10, 12
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Programari

Es distribuirà un programa detallat a la classe.
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