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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10667 - Metodologia d'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S
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

Joana Salazar Noguera
joana.salazar@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura 'Metodologia d'Ensenyança i Aprenentatge de Llengües' és una assignatura de caràcter
obligatòri inclosa dins de l'itinerari de Lingüística Teòrica i Aplicada del Màster. L'assignatura presenta
els principis teòric-epsitemològics que sostenen les diverses orientacions metodològiques de l'ensenyança i
l'aprenentatge de llengües. S'expliquen les característiques discriminatòries dels diversos enfocaments de la
lingüística aplicada, les principals corrents metodològiques actuals i al seva concrecció didàctica. Igualment,
es descriuen materials i recursos per l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües amb especial atenció a les
tecnologies de la informació i la comunicació. S'exposen estudis experimentals dels diferents enfocaments
metodològics, s'analitzen els seus resultats i la seva incidència en el camp de la lingüística aplicada.

Requisits
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Recomanables
No hi ha requisits essencials per aquesta assignatura. Es recomana haver tingut experiència docent en
ensenyança de llengües o haver cursat assignatures relacionades amb el camp d'aquisició de llengües
estrangeres.

Competències

Totes les competències genèriques del Màster en Llengües i Literatures Modernes es treballaran en aquesta
assignatura.

Específiques
1. Capacitat per localitzar i manejar les principals fons documentals en arxius, biblioteques, hemeroteques

i bases de dades informàtiques, així com altres fons derivades de les tecnologies de la informació..
2. Coneixement de l'estat de la qüestió dels estudis especialitzats dins les diverses disciplines integrades

en el camp de la filologia..
3. Capacitat per proposar hipòtesis de terball en la investigació en vers algunes de les matèries incloses

en el màster, comptant amb els recursos metodològics de les diferents teories llingüístiques o literàries
contemporànies..

4. Habilitat per disenyar materials especialitzats i instruments per a l'estudi, investigació i transmissió
innovadora de les disciplines pròpies de la filologia..

5. Valoració de l'aprenentatge dels coneixements teòrico-pràctics en vers els principis filològics com un
procés actiu, dinàmic i complexe per els diferents factors que intervenen. Habilitat per elaborar models
d'intervenció social i cultural a les disciplines i camps d'actuació propis del màster..

Genèriques
1. Es treballaran les 12 competències genèriques del Màster..

Continguts

Continguts temàtics
1. Enfocaments metodològics d'ensenyança i aprenentatge de llengües. Es treballaran els principis teòrics
que sustenten els principals enfocaments metodològics de l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües.
Objectius i característiques principals.

2. Ensenyança i aprenentatge de segones llengües. Estudi de l'nterllenguatge, input, interacció, context.
Factors individuals que intervenen en el procés d'ensenyança i aprenentatge de llengües. Influències
cognitives i afectives.

3. Materials i recursos per a l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües. Disseny, adaptació i avaluació de
materials d'ensenyança i aprenentatge de llengües. Anàlisi de projectes curriculars referents a la E/A de
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l'anglès i la seva adeqüació a les necessitats educatives. Revisió d'aplicacions experimentals i anàlisi de
resultats.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe teòriques Grup gran (G) Es dedicaran 2 hores a introduir els conceptes bàsics del programa.
S'utilitzarà una metodologia inductiva i s'aplicaran els principis interactius.

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) Es dedicaran 5 hores a sessions pràctiques que es basaran en els continguts
teòrics presentats a les sessions teòriques. Les tasques es basaran en
una metodologia comunicativa mitjançant la realització de projectes i
d'activitats en grup.

Classes de
laboratori

Classes de
laboratori

Grup mitjà 2 (X) Es dedicaran 6 hores a classes de laboratori per portar a la pràctica els
coneixements presentats a les classes teòriques i pràctiques. Es treballarà
principalment en grups.

Tutories ECTS Tutories ECTS Grup petit (P) Es dedicaran 4 hores a tutories per resoldre dubtes o reflexionar sobre el
propi procés d'arenentatge.

Avaluació Ávaluació Grup gran (G) Es dedicaran 2 hores a la realització de comentaris i reflexions crítiques a
partir de varios textos que versin sobre la metodologia de la ensenyança i
l'aprenentatge de llengües.

Altres Exposicions Orals Grup gran (G) Es dedicaran 6 hores a les exposicions de treballs, investigacions i lectures
portades a terme al llarg del curs.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i treball autònom
individual

Es dedicaran 20 hores aproximadament a l'estudi individual dels conceptes i continguts
principals presentats i treballats a les diferents sessions.

Estudi i treball
autònom individual

Treball individual Es dedicaran 40 hores aproximadament a la lectura de materials d'ensenyança-
aprenentatge de llengües i articles especialitzats en llingüística aplicada.

Estudi i treball
autònom en grup

Estudi i treball autònom
en grup

Es dedicaran 20 hores aproximadament a la obtenció i anàlisi de dades relatives a
materials d'ensenyança i aprenentatge de llengües i a experiències didàctiques.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball individual o en
grup

Es dedicaran 20 hores aproximadament a la preparació dels seminaris i a la elaboració
i redacció dels treballs per entregar i expossar a classe.
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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

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20
Classes teòriques Classe teòriques 2 0.08 1.6
Classes pràctiques Classes pràctiques 5 0.2 4
Classes de laboratori Classes de laboratori 6 0.24 4.8
Tutories ECTS Tutories ECTS 4 0.16 3.2
Avaluació Ávaluació 2 0.08 1.6
Altres Exposicions Orals 6 0.24 4.8

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball autònom individual 40 1.6 32
Estudi i treball autònom individual Treball individual 20 0.8 16
Estudi i treball autònom en grup Estudi i treball autònom en grup 20 0.8 16
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball individual o en grup 20 0.8 16

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

Classe teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 2 hores a introduir els conceptes bàsics del programa. S'utilitzarà una metodologia inductiva i

s'aplicaran els principis interactius.
Criteris d'avaluació Es valorarà la participació activa a classe.

Percentatge de la qualificació final: 2% per l'itinerari A
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Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es dedicaran 5 hores a sessions pràctiques que es basaran en els continguts teòrics presentats a les sessions

teòriques. Les tasques es basaran en una metodologia comunicativa mitjançant la realització de projectes i
d'activitats en grup.

Criteris d'avaluació Capacitat per portar a terme tasques de concrecció didàctica dels continguts teòrics.

Percentatge de la qualificació final: 4% per l'itinerari A

Classes de laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 6 hores a classes de laboratori per portar a la pràctica els coneixements presentats a les classes

teòriques i pràctiques. Es treballarà principalment en grups.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 4% per l'itinerari A

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 4 hores a tutories per resoldre dubtes o reflexionar sobre el propi procés d'arenentatge.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 3% per l'itinerari A

Ávaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (Recuperable)
Descripció Es dedicaran 2 hores a la realització de comentaris i reflexions crítiques a partir de varios textos que versin

sobre la metodologia de la ensenyança i l'aprenentatge de llengües.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 2% per l'itinerari A

Exposicions Orals

Modalitat Altres
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 6 hores a les exposicions de treballs, investigacions i lectures portades a terme al llarg del

curs.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
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Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 20 hores aproximadament a l'estudi individual dels conceptes i continguts principals

presentats i treballats a les diferents sessions.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 32% per l'itinerari A

Treball individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 40 hores aproximadament a la lectura de materials d'ensenyança-aprenentatge de llengües i

articles especialitzats en llingüística aplicada.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 16% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Es dedicaran 20 hores aproximadament a la obtenció i anàlisi de dades relatives a materials d'ensenyança i

aprenentatge de llengües i a experiències didàctiques.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 16% per l'itinerari A

Treball individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es dedicaran 20 hores aproximadament a la preparació dels seminaris i a la elaboració i redacció dels

treballs per entregar i expossar a classe.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 16% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Arnold, J. 2000. Affect in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Long, M. H. (ed.). 2005. Second Language Needs Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Long, M. H. & Doughty, C. J. (eds.). 2009. Handbook of Language Teaching. Oxford: Blackwell.

Dörnyei, Z. 2001. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University
Press.
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Tomilson, B. 2001. Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Bibliografia complementària

Dörnyei, Z. and Ushioda, E. (Eds.). 2009. Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: Multilingual
Matters.

Ellis, R. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Long, M. H. 2009. Methodological principles for language teaching. In Long, M. H. & Doughty, C. J. (eds.),
Handbook of language teaching (pp. 373-94). Oxford: Blackwell.

Robinson, P. 2009. Syllabus design. In Long, M. H. & Doughty, C. J. (eds.), Handbook of language teaching.
Oxford: Blackwell.

http://spanishkid.org

Altres recursos


