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Informació general de l'assignatura

Denominació ANALYSING ENGLISH TEXTS

Codi 101251

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació SABATÉ DALMAU, MARIA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

6 ECTS (150 hores de treball, incloent-hi estudi autònom no presencial) 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició English

Distribució de crèdits 6 ECTS (GG)

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@dal.udl.cat 3 Thu. 10 to 11 and by appointment

TORRES PURROY, HELENA htorrespurroy@dal.udl.cat 3
Thu 11.30 - 12.30 and by
appointment

Informació complementària de l'assignatura

GG Dijous i divendres, 13-14:30h

Objectius acadèmics de l'assignatura

Prenent com a punt de partida la idea que els textos són el vehicle fonamental de la comunicació humana,
l’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiantat prengui consciència d’aquest fet i s’iniciï en el coneixement i
l’aplicació de les eines conceptuals i metodològiques necessàries per dur a terme anàlisis sistemàtiques d’un
ventall ampli de textos orals i escrits en llengua anglesa (incloent diferents tipologies textuals, registres i estils).
L’anàlisi tindrà un enfocament eminentment pràctic i reflexiu,  i se centrarà en els següents nivells d’anàlisi
lingüística: nivells lèxic, morfològic, semàntic, sintàctic, discursiu, pragmàtic i sociolingüístic.  

Competències

Competències bàsiques/ generals

CG1: Aplicar el mètode científic.

CG2: Analitzar i sintetitzar dades procedents de diverses fonts documentals.

CG5: Demostrar capacitat de treball individual.

CG15: Buscar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diversa.

CG16 Utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional

Competències específiques

CE4: Definir els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua anglesa des de diverses perspectives d’anàlisi:
lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.

CE5: Analitzar gramaticalment i estilísticament textos orals i escrits en la llengua anglesa.

CT1: Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita en anglès.

Resultats d’aprenentatge

Utilitzar de manera correcta les eines conceptuals i metodològiques bàsiques per a l’anàlisi, la comprensió i
la reflexió crítica a l’entorn de diverses tipologies textuals en la llengua anglesa (des de textos acadèmics,
anuncis, símbols, dibuixos infantils o Whatsapps fins a ponències, històries narrades o converses
espontànies); i identificar-ne l’efectivitat comunicativa, mitjançant un ús B2 correcte de la llengua.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TABLE OF CONTENTS

Part 1: Texts in human communication

1. The text as the unit of analysis of human communication
1. From speech to writing: Language as a continuum
2. (Challenging) the canon: The sign and the functions of language

2. Reading and writing different worlds: Culture-specific multilingual literacy practices

Part 2: Textual typologies and levels of linguistic analysis    

      3. Texture, intertextuality and ideology in texts: A discourse analysis approach to texts

      4. Text structures, (dis)orders and grammatical patternings: A syntactic approach to texts

      5. Words and multiple meanings in texts: A semantic approach to texts

      6. Text, coherences and (in)formality in context: A pragmatics approach to texts

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula d’activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

Activitat
CODIFICACIÓ /
descripció /
tipologia TPD

O* G*
HP*
(48h de classe,
en total)

HNP*

Classes magistrals
(M)

Vegeu temari i
cronograma

Temes 1-6 GG 30 32

Seminaris i debats
dirigits (S)

· Sobre les
tipologies textuals i
la rellevància dels
textos en la
comunicació
humana.
· Aspectes sobre
textos mediats per
la tecnologia i/o
multilingües

Temes 1 i 2 GG 3 (2 sessions) 8

Pràctiques (P)

Realització
d’anàlisis textuals a
l’aula i a casa
(nivells: sintàctic,
lèxic, semàntic i
pragmàtic)

Temes 3-6 GG
12 (8 sessions
en total)

19

Treballs (T)

2 anàlisis textuals,
individuals: Text 1-
tria i anàlisi d’un
text multilingüe;
Text 2 –tria d’un text
i anàlisi d’un dels
nivells lingüístics. 

 GG  20
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Tutories (T)
Sobre els 2 Text
Analysis

 Individuals 3  

Avaluació (AV)
Vegeu mecanismes
d’avaluació

Temes 1-6 GG

3 (1 classe
d’examen i 1
classe de
presentació oral
d’un anàlisi de
text individual)

20 (estudi +
mini-tests +
preparació
presentació
oral)

TOTAL

El total absolut
sempre ha de
sumar 150 h (6
ECTS)

  51h 99h

 

O*: Objectius, G*: Grup, HP*: Hores presencials de l’alumne, HNP*: Hores no presencials de l’alumne 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Week THU FRI Assignments

1 (16/17 Feb.) Unit 1 Unit 1  

2 (23/24 Feb.) Unit 1 Unit 2 In-class test Unit 1 (24/2)

3 (2/3 Mar.) Unit 2 Unit 2
 Text Analysis 1 (Units 1-
2)
In-class test Unit 2 (3/3)

4 (9/10 Mar.) Unit 3 Unit 3  

5 (16/17 Mar.) Unit 3 Unit 3 (tutorials) Online Test 1 (16/3)

6 (23/24 Mar.) Unit 3 Unit 3 Online Test 2 (24/3)

7(30/31 Mar.) Unit 4 Unit 4 (tutorials)  

8 (6/7 Apr.) Unit 4 Unit 4 Online Test 3 (7/4)

9 (20/21 Apr.) Unit 5 Unit 5 (tutorials)  

10 (27 Festa
Estudiantat/28 Apr.)

-- Unit 5  
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11 (4/5 May) Unit 5 Unit 5
Online test 4 (4/5)
Blog + Report (5/5)

12 (11/12 May) (Festa Major de Lleida) Unit 6  

13 (18/19 May) Unit 6 Unit 6  

14 (25/26 May) Unit 6
Oral Presentations of
Text Analysis 2 (Unit 6)

 

15 (1/2 Jun.)
Oral Presentations of
Text Analysis 2 (Unit 6)

Oral Presentations of
Text Analysis 2 (Units 6)

 

16 (8/9 Jun.)
Oral Presentations Text
Analysis 2 (Unit 6)

Oral Presentations of
Text Analysis 2 (Unit 6)
In-class test Unit 6

 

Sistema d'avaluació

S’aplicarà el sistema d’avaluació contínua. Per aprovar l’alumne haurà d’obtenir una nota final igual o superior a
50/100. Aquesta nota final és l’acumulació de notes de les activitats d'avaluació detallades a continuació (es
donarà més informació abans de cada activitat avaluable):

· Text Analysis 1 (analyse a multilingual text of your choice, Units 1 and 2): 20%

En aquesta tasca s’avaluarà la capacitat de l’alumne/a de (1) triar i contextualitzar un text on hi hagi pràctiques
multilingües o de multi-literacitats (un missatge de Whatsapp; un post al Facebook, etc.) i de (2) fer una reflexió
crítica sobre tots els aspectes que la seva forma i funció que descriguin quin tipus de comunicació humana (mòbil,
transnacional, en zones de contacte) s’està duent a terme (és a dir: una anàlisi dels significats socials de la forma
del text). En particular, en aquesta tasca s’avaluarà la capacitat de l’alumne/a de (1) fer i redactar una anàlisi del
text triat, centrant-se en dos o tres aspectes del text, i seguint el patró/model d’anàlisi descrit a classe, i la
capacitat d' (2) aplicar les eines metodològiques i conceptuals de les unitats 1 i 2. Aquesta anàlisi estarà pautada
per un seguit de preguntes que l’alumne/a haurà de respondre, amb unes normes/guidelines establertes des d’un
bon inici, i amb un exemple que serà penjat al Sakai (Recursos) (màx. 3000 paraules; mínim 3 referències, etc.)
(Competències CG1, CG2, CG5, CG15, CG16, CE4, CE5, CT1).

. Online blog (design an online thematic blog of text analysis): 25%

En aquesta tasca s’avaluarà la capacitat de l’alumne/a (individualment o en grup) de (1) triar una línia temàtica
original i creativa per al seu bloc; (2) seleccionar textos adequats al tema però variant en la seva tipologia; (3)
presentar els textos seleccionats d'una manera sintètica i atractiva; (4) fer i presentar de manera efectiva i clara
l'anàlisi de tots els textos seleccionats, tot emprant els conceptes tractats en l'assignatura, en particular, dels
temes 3, 4 i 5 (Discourse Analysis, Syntax and Semantics); (5) ser conscient del mètode aplicat i ser capaç
d'explicar-ne el procés d'una manera crítica. Aquesta anàlisi serà guiada amb unes pautes facilitades a classe i via
Sakai. (Competències CG1, CG2, (CG5), CG15, CG16, CE4, CE5 CT1)

. Tests online sobre lectures (4 tests, during units 3-5): 15%

En aquesta tasca d'avaluació dels temes 3, 4 i 5, s'avaluarà la capacitat de l'alumne/a de (1) comprendre textos
(en llengua anglesa) especialitzats en l'àmbit de l'anàlisi textual i del discurs; (2) de respondre preguntes sobre els
textos llegits i els conceptes que s'hi expliquen (de reflexió/relació de conceptes, de definicions, com també

2016-17



preguntes de verdader/fals; tria múltiple i omplir els buits) (Competències CG5, CG16, CE4)

· In-class tests on concepts and in-class text analyses (units 1, 2 and 6; including, e.g., conceptual and
methodological tools for textual analysis such as multimodality, intertextuality, linguistic creativity, speech act,
indirectness, etc.): 10%

En aquesta tasca d'avaluació els alumnes s’examinen, al final de les unitats 1, 2 i 6, sobre conceptes i eines
metodològiques per a dur a terme una anàlisi textual i es posen en pràctica en petits textos, a l'aula (s'inclouen
preguntes de reflexió/relació de conceptes, de definicions, etc., com també preguntes de verdader/fals; multiple
choice i fill the gaps, al final de cadascuna de les unitats descrites; també s'inclou un petit text per cada unitat amb
preguntes d'anàlisi textual guiades) (Competències CG1, CG16, CT1 i CG5, CG16, CE4)

· Participatory tasks: Online Forum & Class Assignments: 10%

Aquesta tasca d'avaluació dels temes 3, 4 i 5 tracta de proporcionar l'estudiantat espais de participació dinàmica i
d'aplicació dels conceptes i idees tractades a classe. D'una banda es convidarà els/les estudiants a participar en
discussions en línia sobre aspectes relacionats amb els temes de classe. Concretament, s'avaluarà l'habilitat de
l'estudiant (1) d'exposar de manera clara i sintètica les seves opinions crítiques i reflexions sobre el tema proposat;
(2) de participar de manera dinàmica en una conversa amb altres companys emprant els conceptes vists a classe;
(3) de mostrar la comprensió i capacitat d'aplicació dels conceptes apresos; (4) d'aportar evidències per donar
suport a les seves opinions, en què es demostri un ús destre de la bibliografia. D'altra banda, es demanarà a
l'estudiantat la realització de breus exercicis pràctics que hauran de realitzar a casa i entregar a classe
periòdicament. Amb aquesta tasca s'avaluarà la capacitat de l'estudiantat (1) d'aplicar de manera pràctica els
conceptes i aprenentatges de classe; i (2) de presentar de manera sintètica, clara i completa els exercicis
plantejats. (Competències CG1, CG2, CG15, CG16,CT1, CG5, CE4, CE5)

· Oral presentation of individual Text Analysis 2 (analyse a text from a pragmatics approach): 20%

En aquesta tasca els alumnes presentaran individualment la seva anàlisi textual 2 (anàlisi de l'aspecte pragmàtic
d'un text escollit lliurement) a l’aula davant dels companys i companyes, en una presentació oral de 10 minuts
(màx.), que farà referència a un dels aspectes de la pragmàtica -conceptuals i d'anàlisi metodològica- de la unitat
6. La rúbrica que s’emprarà per avaluar les presentacions orals (que es penjarà al Sakai, a Recursos, junt amb un
exemple) inclourà: (1) contextualització del text; (2) presentació clara de l’anàlisi i CONTINGUT de l'anàlisi; (3)
capacitat de transmetre la reflexió profunda i (4) de generar debat; (5) i aspectes de language usage (la meitat de la
nota serà contingut, i l'altra meitat, llengua). (competències CE5, CG16 –mode oral, CT1)

(!!) ACLARIMENTS:

L'ús de la llengua anglesa es tindrà en compte en cada una de les tasques d'avaluació (nivell B2). Es donaran
instruccions clares per a cada tasca avaluada.

ENTREGA D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Les activitats d’avaluació s’hauran d’entregar personalment ONLINE
(via Sakai) abans o durant la setmana establerta en la programació. No és tindrà en consideració qualsevol
activitat d’avaluació entregada més tard del termini establert.

NO PRESENTAT: L’alumne que només obtingui qualificació en activitats d’avaluació amb un valor igual o inferior a
30% obtindrà com a nota final d’aquesta assignatura la qualificació de NO PRESENTAT. La nota final no podrà ser
NO PRESENTAT en cas de suspendre l’assignatura.

NO RECUPERACIÓ: Ja que no hi ha cap activitat d’avaluació amb un percentatge igual o superior a 30%, si la
nota final és Suspès o No Presentat, no es contempla la possibilitat de realitzar un examen de recuperació general
de l’assignatura.

INCOMPATIBILITATS LABORALS: Aquells estudiants que treballin i puguin aportar prova documental tenen dret a
una avaluació única, a finals de curs, sempre que aquesta prova documental es presenti dins dels 15 primers dies
de curs. Per a més informació, podeu adreçar-vos a la secretaria de Lletres.

*PLAGIARISM (i.e. direct or indirect copying from a non-acknowedged source) means failure of the entire
subject.
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Bibliografia i recursos d'informació

**Please note that texts for class analysis from different sources will be provided via Sakai on a weekly
basis**

Bibliografia recomanada:

          Beard, Adrian (ed.). 2008. Working with Texts: A Core Introduction to Language Analysis. London & New
York: Routledge.

Brown, G. & G. Yule. 1988. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

English, Fiona & Tim Marr. 2015. Why do Linguistics? Reflective Linguistics and the Study of Language.
London & New York: Bloomsbury.

          Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Longman.

Fairclough, Norman. 2006 [1992]. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams (2007) An Introduction to Language. 8th edition. Boston:
Thomson Wadsworth.

Martin-Jones, Marilyn & Kahryn E. Jones. 2001. Multilingual Literacies: Reading and Writing Different
Worlds. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.  

          Maybin, Janet & Neil Mercer (eds.). 1996. Using English: From Conversation to Canon. London & New York:
Routledge.

Miller, J. 2008. An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press.

          Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E. (Eds.). (2003). The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell
Publishing.

          Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. Sage Publications.

Yule, George. 1985. The Study of language. Cambridge: CUP.
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