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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10674 - Recursos Informàtics en l'Ensenyament de les Llengües, la Traducció
i ...

Crèdits 1.4 presencials (35 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon 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

Catalina Calafat Ripoll
caterina.calafat@uib.cat

10:00h 11:00h Dilluns 03/09/2012 22/09/2013 Despatx BG6.
Ramon Llull

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes Postgrau Postgrau

Contextualització

El curs està enfocat com a una introducció metodològica a la recerca documental per Internet a fi d'assolir
l'aplicació pràctica d' un treball d'investigació individualitzat (triat per cada estudiant) i vinculat al treball de
màster o a la tesi que estigui elaborant _si és el cas_ . Així, usarà i avaluarà les eines informàtiques al seu
abast, sobretot pel que fa a la investigació bibliogràfica i intertextual (per exemple, els corpus lingüístics,
les memòries de traducció...).

Així doncs, les necessitats de recerca bibliogràfica variaran amb cada projecte. Encara que no hi hagi una
única manera de dirigir la investigació, insistirem en certs mètodes i tècniques que poden fer més eficaços
aquests seus esforços per:
· Escollir i desenvolupar un tema d'investigació.
· Trobar llibres, articles i altres materials en línia.
· Avaluar-los.
· Citar-ne les fonts bibliogràfiques.

Es presentarà l'eina Refworks i tots els recursos (digitals o no) de la biblioteca i sobretot del Centre de
Documentació de la UIB.

En una segona part, farem especial esment en els camps de l'aprenentatge-ensenyament de llengües i la
traducció.

* Objectius generals:
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*Facilitar els treballs d'investigació dels estudiants, proveir-los amb nocions bàsiques i eines indispensables
en l'àmbit de la cerca documental, particularment en el camp de la traducció i de l'aprenentatge-ensenyament
de llengües.

* Objectius específics :
*Iniciació a les nocions teòriques de base :
- localització i selecció de la informació.

*Descoberta de les eines d'investigació a Internet : motors de cerca, generalistes i especialitzats ; recursos
electrònics
especialitzat accessibles en línia.

Requisits

Esser alumnat del Màster. No hi ha cap requisit en particular perquè l'alumne pot triar qualsevol treball del
seu interès, en diferents llengües de redacció (català, anglès, francès...).

Competències

Específiques
1. Capacitat per resumir i comentar la informació que pot obtenir-se de diferents fonts històricocritiques

enjudiciant aspectes relatius als plantejaments crítics dels quals es parteix, les fonts i els mètodes
utilitzats i les conclusions a les quals s'arriba..

Genèriques
1. Capacitat per localitzar i manejar les principals fons documentals en arxius, biblioteques i bases de

dades informàtiques..
2. Capacitat per localitzar i manejar les fonts bibliogràfiques de i sobre literatura..
3. Localitzar i manejar les fonts bibliogràfiques de i sobre lingüística teòrica i aplicada..
4. Capacitat per localitzar, comprendre i interpretar informació especialitzada en un camp d'estudi concret

de la lingüística..
5. Capacitat per identificar problemes relacionats amb els coneixements adquirits i reconèixer possibles

àmbits d'investigació en la disciplina lingüística estudiada.

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. - Localització i domini dels recursos documentals a Internet.

-Les eines de cerca a Internet: Refworks.
-El panorama dels recursos documentals aquí i a l'estranger : xarxes de biblioteques i centres
de documentació.
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-El centre de documentació de la UIB: Les bases de dades documentals i els serveis oferts
(préstec interbibliotecari...)

Tema 2. - Recursos pedagògics
-Recerca documental : metodologia.
-Recerca per bases de dades (els bancs de dades i els webs…) i recursos electrònics (periòdics
electrònics, llibres digitalitzats…)
-Motors de recerca generalistes i especialitzats

Tema 3. Avaluació de la recerca
-Citacions, biblometria
-Creació d'una bibliografia especialment adreçada a la redacció de la tesi doctoral, amb l'ajut
de Refworks.

Tema 4. Anàlisi i elaboració pròpia
Estudi dels recursos per iniciar un projecte propi.

Tema 4.1. * L'aprenentatge-ensenyament d'una segona llengua
-Presentació dels recursos documentals.

- Els catàlegs informatitzats

.-Els motors de recerca.

-Balanç metodològic.

-Estudi de webs.

Tema 4.2. *La traducció
- Presentació dels recursos documentals.

-Els catàlegs informatitzats.

-Els motors de recerca.

-Balanç metodològic.

- Estudi de webs

Metodologia docent

Les classes, eminentment pràctiques, i, per tant, d'assistència recomanable d'un 80%, cerquen d'orientar
l'alumne en l'elaboració de la seva pròpia bibliografia per al seu treball de recerca de màster. Es tracta de
mostrar les fites del seu "work in progress", tot oferint les eines de recerca, d'avaluació i d'organització i
presentació d'una part essencial en tot treball acadèmic.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Presentació amb Power Point dels punts teòrics, sempre amb aplicació
pràctica

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Aplicació pràctica sobre la base de lectura i/o l'exposició
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
Presentació de l'eina informàtica Refworks (en col·laboració amb el Servei
de documentació de la UIB)

Tutories ECTS Grup petit (P) Presentació del curs i la seva metodologia; orientació sobre el treball final

Avaluació Lliurament del
treball de recerca
per escrit

Grup gran (G) Redacció de la recerca bibliogràfica del tema de recerca triat

Avaluació Presentació oral del
treball de recerca

Grup gran (G) Presentació individual oral del treball a mode de classe magistral.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació del treball Documentació, lectura i estudi

Estudi i treball
autònom en grup

Intercanvi de criteris i
crítica

Comentari dels treballs exposats pels membres del grup

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 35 1.4 28
Classes teòriques 10 0.4 8
Seminaris i tallers 10 0.4 8
Tutories ECTS 4 0.16 3.2
Avaluació Lliurament del treball de recerca per

escrit
1 0.04 0.8

Avaluació Presentació oral del treball de recerca 10 0.4 8

Activitats de treball no presencial 90 3.6 72
Estudi i treball autònom individual Preparació del treball 70 2.8 56
Estudi i treball autònom en grup Intercanvi de criteris i crítica 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
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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

Redacció i presentació magistral d'una bibliografia detallada, basada en el treball de recerca de màster de
l'alumne, a partir de la cerca documental a Internet: presentació de l'àmbit d'estudi, una bibliografia detallada,
i una anàlisi crítica del recursos.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Presentació amb Power Point dels punts teòrics, sempre amb aplicació pràctica
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Aplicació pràctica sobre la base de lectura i/o l'exposició Presentació de l'eina informàtica Refworks (en

col·laboració amb el Servei de documentació de la UIB)
Criteris d'avaluació Participació activa

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Presentació del curs i la seva metodologia; orientació sobre el treball final
Criteris d'avaluació Participació activa

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B
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Lliurament del treball de recerca per escrit

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Redacció de la recerca bibliogràfica del tema de recerca triat
Criteris d'avaluació Correcció, documentació i originalitat.

Percentatge de la qualificació final: 45% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari B

Presentació oral del treball de recerca

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Presentació individual oral del treball a mode de classe magistral.
Criteris d'avaluació Claredat expositiva, cohesió i correcció.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia és una petitíssima mostra merament orientativa. Un cop contactat l'alumnat, oferiré una guia
bibliogràfica actualitzada, tant en paper com en suport digital, adaptada als coneixements de llengües i al
camp específic de recerca de cadascú.

Bibliografia bàsica

Darrobers,M., Le Pottier, N. 2000: La recherche documentaire. Nathan: Paris.
Foenix-Riou, B. 2002: Guide de recherche sur Internet. Nathan: Paris.
Van Gorp, L. 2007: Integrate the internet across the content areas. Shell Education: Huntington Beach.

Bibliografia complementària

·Anderson, Paul. What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education
(Traducció disponible en: http://www.eduteka.org/Web20Ideas.php)
Badke, W.. 2004.  Research Strategies: Finding your Way through the Information Fog, ACT Seminaries,
Trinity Western University: Canada.
www.acts.twu.ca/lbr/preface.htm
Greenhill, Anita and Gordon Fletcher. 2003. Electronic References & Scholarly Citations of Internet Sources.
www.spaceless.com/WWWVL/.
Smith, Alastair. 1996-present. Evaluation of information sources. Victoria University of Wellington: New
Zealand.
www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln/evaln.htm.
http://www.refworks.com/content/path_learn/content.asp
http://www.aresearchguide.com/12biblio.html

Altres recursos
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