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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10666 - Mètodes d'Investigació en Adquisició i Aprenentatge de Llengües
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Maria Juan Garau
maria.juan@uib.es

14:00h 15:00h Dimecres 24/09/2012 25/01/2013 Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura 'Metòdes d'Investigació en Adquisició i Aprenentatge de Llengües' és una de les tres matèries
obligatòries que l'alumnat ha de cursar com a part de l'Itinerari de Lingüística Teòrica i Aplicada del Màster
en Llengües i Literatures Modernes. Com a tal, aquesta assignatura té la funció d'introduir l'alumnat al món
de la investigació dins l'àmbit de la lingüística. Més específicament, l'assignatura pretén donar una visió
panoràmica dels principals paradigmes i principis metodològics aplicables a la recerca sobre adquisició i
aprenentatge de llengües per tal que l'alumnat pugui planificar i portar a terme investigacions en aquesta
disciplina. L'assignatura s'imparteix en el primer quadrimestre, juntament amb les altres dues assignatures
obligatòries que cerquen donar a l'alumnat la formació essencial per cursar amb èxit les assignatures del
màster més específiques.

La varietat de llibres i altres publicacions dedicades a presentar qüestions metodològiques en adquisició i
aprenentatge de llengües dóna idea de la importància d'adquirir una bona fonamentació metodològica per
portar a terme recerca de qualitat en aquest camp. Tot i que durant el grau o llicenciatura l'alumnat pot haver
rebut alguns elements formatius introductoris a la tasca investigadora, correspon fonamentalment als estudis
de postgrau incidir directament en la formació metodològica dels estudiants. Amb aquesta finalitat, aquesta
assignatura primerament introdueix l'alumnat al món de la recerca en adquisició i aprenentatge de llengües.
Seguidament, inclou un apartat dedicat a la recerca i gestió documental. A continuació presenta la distinció
quantitativa-qualitativa i els models híbrids d'investigació, així com els els principals mètodes de recollida,
tractament i anàlisi de dades. Finalment, fa esment a la presentació i difusió dels resultats d'investigació.
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Requisits

Recomanables
No hi ha requisits essencials per cursar aquesta assignatura. No obstant això, és recomanable haver cursat amb
anterioritat assignatures d'adquisició i aprenentatge de llengües, així com assignatures de lingüística teòrica
o aplicada en general, i en especial d'aquelles que inclouen en els seus continguts l'ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació pel tractament de dades lingüístiques. Igualment és recomanable tenir un
domini suficient de la llengua anglesa per poder llegir documentació científica en aquest idioma.

Competències

Específiques
1. 2. Capacitat per localitzar i manejar els principals fons documentals en arxius, biblioteques,

hemeroteques i bases de dades informàtiques, així com altres fonts derivades de les tecnologies de
la informació. 3. Capacitat d'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit
de la investigació filològica especialitzada. 11. Capacitat per proposar hipòtesis de treball en la
investigació sobre algunes de les matèrias incloses al màster, comptant amb els recursos metodològics
de les diferents teories lingüístiques o literàries contemporànies. 13. Habilitat per dissenyar materials
especialitzats i instruments per l'estudi, investigació i transmissió innovadora de les disciplines pròpies
de la Filologia. 15. Valoració de l'aprenentatge dels coneixements teòrico-pràctics sobre els principis
filològics com a procés actiu, dinàmic i complexe pels diversos factors que hi intervenen. 16. Habilitat
per elaborar models d'intervenció social i cultural en les disciplines i camps d'actuació propis del
màster.

Genèriques
1. 1. Adquisició de coneixements teòrico-pràctics de nivell de postgrau de les diferents disciplines

filològiques, bé del camp de la literatura, bé de la lingüística i les llengües modernes. 2. Capacitat
per interpretar, comentar i valorar textos a partir d'una anàlisi lingüística o literària i cultural. 3.
Capacitat per localitzar, comprendre i interpretar informació especialitzada en un camp d'estudi concret
de la Filologia. 4. Adquisició de les metodologies necessàries per l'anàlisi dels fenòmens literaris i
culturals o lingüístics des de paràmetres interdisciplinars. 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar
coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular juicis a partir d'una informació que, sent
incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades
a l'aplicació dels seus coneixements. 6. Capacitat per identificar problemes relacionats amb els
coneixements adquirits i reconèixer possibles àmbits d'investigació en la disciplina estudiada. 7.
Capacitat per aprendre i aplicar de forma crítica els mètodos i eines d'anàlisi propis de la investigació
lingüística i literària. 8. Capacitat per adquirir i aplicar els recursos metodològics per l'elaboració del
treball acadèmic a l'àmbit filològic. 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar els seus coneixements
i les raons últimes en les quals es sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera
clara i sense ambigüitats. 10. Capacitat per sintetitzar resultats d'investigacions i elaborar textos i
aportacions científiques en publicacions especialitzades de l'àmbit lingüístic o literari. 11. Que els
estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en
entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis o multidisciplinars relacionats amb la seva àrea
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d'estudi. 12. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permitin una formació
contínua que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en torn a set unitats temàtiques, com es veurà a continuació, tot
i que a l'hora de presentar-les una a una es farà sovint referència a altres unitats a causa de la seva estreta
interrelació.

Continguts temàtics
TEMA 1. Objectius i fases de la investigació

a. Què és la investigació i per què investiguem?
b. Fases de la investigació
i. Revisió de la documentació existent sobre un tema
ii. Establiment de preguntes de recerca i hipòtesis
iii. Elecció de l'enfocament metodològic
iv. Recollida de dades
v. Tractament i anàlisi de dades
vi. Presentació i difusió de resultats

TEMA 2. Estratègies de recerca i gestió documental
a. El Servei de Documentació i el Catàleg de la UIB
b. Recursos en format paper i en format digital
i. Cerques de bases de dades
ii. Revistes i llibres
iii. Tesis doctorals
iv. Diccionaris i enciclopèdies
v. Altres recursos

TEMA 3. Aplicació de metodogies de tipus qualitatiu
a. La distinció quantitativa/qualitativa
b. Estudis de cas
c. Etnografia
d. Mètodes introspectius
i. Estudis basats en diaris
e. Diaris de recerca
f. Fiabilitat i validesa

TEMA 4. Aplicació de metodologies de tipus quantitatiu
a. Recerca experimental i quasi experimental
b. Tipus de variables
c. Fiabilitat i validesa

TEMA 5. Recollida de dades
a. Proves pilot
b. Dades longitudinals i transversals
c. Producció natural
d. Producció induïda
e. Tècniques d'observació
f. Qüestionaris
g. Entrevistes
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h. Dades introspectives

TEMA 6. Tractament i anàlisis de dades
a. Transcripció
b. Codificació
c. Organització en suport informàtic
d. Anàlisi de dades qualitatives
e. Anàlisi estadístic de dades quantitatives
i. Conceptes clau
ii. Estadística descriptiva
iii. Comparació de dos grups: T-test
iv. Comparació de més de dos grups: ANOVA
v. Correlacions
vi. Altres procediments

TEMA 7. Presentació i difusió dels resultats d'investigació
a. Estructura d'un informe d'investigació
b. Els manuals d'estil
c. La difusió dels resultats

Metodologia docent

La metodologia del curs és altament participativa i col·laborativa. Durant els diferents tipus d'activitats
formatives, presencials i no presencials, s'encoratjarà la implicació de l'alumnat en el seu propi procés
d'aprenentatge: la seva autonomia i alhora la capacitat d'aprendre 'de' i 'amb' la resta del grup.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Les classes teòriques (0,32 cr ECTS) seran principalment expositives
i tendran com a finalitat la presentació de continguts fonamentals de
l'assignatura. Tanmateix la intervenció de l'alumnat, que habitualment
haurà d'haver consultat algunes fonts d'informació abans de cada sessió,
serà cabdal. La professora farà servir presentacions d'ordinador que
després estaran disponibles a través de la plataforma Campus Extens.

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) En el curs de les hores dedicades a seminaris i tallers (0,16 cr ECTS),
l'alumnat tindrà ocasió de comentar les lectures fetes i d'exposar els seus
treballs o investigacions.

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Durant aquestes sessions (0,16 cr ECTS) es resoldran problemes i exercicis
pràctics a partir de les lectures del curs i dels continguts de les sessions
expositives.

Classes de
laboratori

Grup mitjà (M) Les sessions de laboratori (0,12 cr ECTS) es dedicaran a tasques que
requereixin l'ús de programes informàtics especialitzats o d'internet per
resoldre pràctiques o fer recerca documental.

Tutories ECTS Grup petit (P) Els estudiants podran resoldre dubtes puntuals sobre el curs, ja bé
individualment o en petit grup, durant les sessions de tutoria (0,16 cr
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
ECTS). També podran parlar amb la professora sobre el desenvolupament
del seu projecte d'investigació.

Avaluació Grup gran (G) Les hores d'avaluació (0,08 cr ECTS) es destinaran a fer una prova escrita
sobre els diversos continguts del curs. S'inclourà a més un component
d'autoavaluació dels aprenentatges i d'avaluació del curs.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

L'estudi i treball autònom individual de l'alumnat serà equivalent a 2,4 cr ECTS. Les
hores d'estudi aniran dedicades a la preparació de proves d'avaluació. Les hores de treball
autònom s'invertiran en preparar treballs, fer lectures complementàries als continguts
del curs, recollir dades, fer tutories electròniques, o consultar la web de l'assignatura a
través de la plataforma Campus Extens (p.ex. visitar enllaços recomenats, fer exercicis
d'autoavaluació, examinar les presentacions, etc.).

Estudi i treball
autònom en grup

L'estudi i treball autònom en grup de l'alumnat serà equivalent a 1,6 cr ECTS. Es
destinarà fonamentalment a la realització d'activitats conjuntes a través de la plataforma
Campus Extens (p.ex. participació en fòrums d'opinió sobre un tema concret a partir de
lectures fetes), a la preparació d'exposicions i exercicis pràctics.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

El volum de treball de l'assignatura, repartit entre activitats de treball presencial i activitats de treball no
presencial, s'especifica a continuació.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20
Classes teòriques 8 0.32 6.4
Seminaris i tallers 4 0.16 3.2
Classes pràctiques 4 0.16 3.2
Classes de laboratori 3 0.12 2.4
Tutories ECTS 4 0.16 3.2
Avaluació 2 0.08 1.6

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom individual 60 2.4 48

Total 125 5 100
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Modalitat Nom Hores ECTS %
Estudi i treball autònom en grup 40 1.6 32

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura inclou dos itineraris d'avaluació. L'itinerari A està pensat per aquelles persones que poden
assistir a les activitats presencials amb regularitat i entregar les tasques que s'assignin en les dates fixades.
L'itinerari B està pensat per aquelles persones que no es puguin comprometre a assistir regularment a les
sessions i a l'entrega periòdica de tasques. L'alumnat decidirà a principi de curs l'itinerari que millor s'adequa
al seu cas i el notificarà a la professora en un contracte d'aprenentatge que entregarà signat durant la segona
setmana del curs. Les persones que no l'entreguin seran per defecte assignades a la modalitat B d'avaluació.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Les classes teòriques (0,32 cr ECTS) seran principalment expositives i tendran com a finalitat la presentació

de continguts fonamentals de l'assignatura. Tanmateix la intervenció de l'alumnat, que habitualment haurà
d'haver consultat algunes fonts d'informació abans de cada sessió, serà cabdal. La professora farà servir
presentacions d'ordinador que després estaran disponibles a través de la plataforma Campus Extens.

Criteris d'avaluació Participació activa i regular

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció En el curs de les hores dedicades a seminaris i tallers (0,16 cr ECTS), l'alumnat tindrà ocasió de comentar

les lectures fetes i d'exposar els seus treballs o investigacions.
Criteris d'avaluació Claretat expositiva; comprensió i coneixement aprofundit dels continguts; habilitat argumentativa; capacitat

de captar i mantenir l'interès del grup; ús dels elements audiovisuals; correcció lingüística

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B
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Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Durant aquestes sessions (0,16 cr ECTS) es resoldran problemes i exercicis pràctics a partir de les lectures

del curs i dels continguts de les sessions expositives.
Criteris d'avaluació Adequació de les respostes; capacitat de síntesi

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Classes de laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Les sessions de laboratori (0,12 cr ECTS) es dedicaran a tasques que requereixin l'ús de programes

informàtics especialitzats o d'internet per resoldre pràctiques o fer recerca documental.
Criteris d'avaluació Grau de resolució de les tasques

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Les hores d'avaluació (0,08 cr ECTS) es destinaran a fer una prova escrita sobre els diversos continguts del

curs. S'inclourà a més un component d'autoavaluació dels aprenentatges i d'avaluació del curs.
Criteris d'avaluació Habilitat per distingir la informació correcta d'entre vàries alternatives

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció L'estudi i treball autònom individual de l'alumnat serà equivalent a 2,4 cr ECTS. Les hores d'estudi aniran

dedicades a la preparació de proves d'avaluació. Les hores de treball autònom s'invertiran en preparar
treballs, fer lectures complementàries als continguts del curs, recollir dades, fer tutories electròniques,
o consultar la web de l'assignatura a través de la plataforma Campus Extens (p.ex. visitar enllaços
recomenats, fer exercicis d'autoavaluació, examinar les presentacions, etc.).

Criteris d'avaluació Qualitat del contingut; claretat expositiva i correcció lingüística; seguiment de les directrius proporcionades;
juici crític de les fonts; presentació

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 10666 - Mètodes d'Investigació

en Adquisició i Aprenentatge de
Llengües

Grup Grup 1, 1S
Guia docent D
Idioma Català

8 / 8

Data de publicació: 21/09/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció L'estudi i treball autònom en grup de l'alumnat serà equivalent a 1,6 cr ECTS. Es destinarà fonamentalment

a la realització d'activitats conjuntes a través de la plataforma Campus Extens (p.ex. participació en fòrums
d'opinió sobre un tema concret a partir de lectures fetes), a la preparació d'exposicions i exercicis pràctics.

Criteris d'avaluació Qualitat de les intervencions en fòrums i altres activitats conjuntes realitzades a través de la plataforma
Campus Extens

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al començament del curs es facilitarà l'accés de l'alumnat a un dossier de lectures i a un llistat de recursos més
extens. A continuació es llisten algunes de les referències bàsiques i complementàries per preparar el curs.

Bibliografia bàsica

DÖRNYEI, Z. 2007. Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
GASS, S. M. & A. MACKEY. 2007. Data Elicitation for Second and Foreign Language Research. Mahwah,
New Jersey: Lawrence Erlbaum.
MACKEY, A. & S.M. GASS. 2005. Second Language Research. Methodology and Design. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
NUNAN, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Bibliografia complementària

ABBULH, R. & A. MACKEY. 2008. 'Second language research methods'. In K. King & N. Hornberger
(eds.), Encyclopedia of Language and Education, Vol. 10, Research Methods. New York: Springer.
BROWN, J.D. & T.S. RODGERS. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: Oxford University
Press.
CHAUDRON, C. 1988. Second Language Classrooms: Research on Teaching and Learning. New York:
Cambridge University Press.
CRESWELL, J.W. 2005. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.
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