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3
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crèdits

0.9
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Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

CASANOVAS CATALA,
MONTSERRAT

montserrat.casanovas@udl.cat

3

MARSOL JORNET, ANNA

anna.marsol@udl.cat

3

VRACIU , ALEXANDRA

alexandra.vraciu@udl.cat

6

Objectius acadèmics de l'assignatura
La matèria pretén que l’alumnat adquireixi les bases teòriques fonamentals així com les tècniques d'ensenyament
bàsiques que els permetin dissenyar i implementar projectes integrats de llengua i contingut a l’Educació Primària.
Els principals objectius són:
O1. Comprendre els fonaments teòrics i pràctics del disseny i la implementació de projectes integrats de llengua i
contingut en anglès llengua estrangera a l’Educació Primària.
O2. Adquirir i saber aplicar els coneixements teòrics i pràctics necessaris respecte a la metodologia AICLE per a
planificar, desenvolupar i avaluar projectes integrats a l’Educació Primària.
O3. Adquirir i saber aplicar els coneixements teòrics i pràctics necessaris respecte a l’ús de la tecnologia per a
planificar, desenvolupar i avaluar projectes integrats a l’Educació Primària.

Competències
Bàsiques
CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea destudi que parteix de la
base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats,
inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva
àrea destudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Generals
CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, de justícia i de noviolència i conèixer i valorar els drets humans.
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CG2. Conéixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat envers els
diferents grups socials i culturals.
CG3. Conèixer el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació
de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la
vida.
CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat doportunitats de les persones amb
discapacitat.
CG5. Desenvolupar la capacitat d‟analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d‟eliminar tota forma de
discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la discriminació contra la dona, la derivada de
l‟orientació sexual o la causada per una discapacitat.
CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat. Adaptar les
propostes daprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

Transversals
CT2. Adquireix un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment la llengua anglesa.
CT3. Adquireix la capacitat de fer servir les noves tecnologies i les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT4. Adquireix coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Específiques
CE1. Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre aquestes, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments d'ensenyament i aprenentatge
respectius.
CE3. Abordar amb eficàcia situacions daprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
CE14. Reflexionar sobre les pràctiques de classe per innovar i millorar la tasca docent. Adquireix hàbits i destreses
daprenentatge autònom i cooperatiu i ho promou entre els estudiants.

Continguts fonamentals de l'assignatura
1. Introducció a l’AICLE
1.1. Principis metodològics de l’AICLE
1.2. Materials i recursos AICLE
1.3. Criteris i eines per a l’avaluació de l’AICLE
2.TIC i aprenentatge de la llengua anglesa
2.1. Principis metodològics per la introducció de la tecnologia a l’aula d’anglès
2.2. Materials i recursos web 2.0
2.3. Criteris i eines per a l’avaluació d’activitats TIC

Eixos metodològics de l'assignatura
En aquesta assignatura es volen combinar la teoria i la pràctica, de manera que cadascun dels temes està
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organitzat des d'aquesta perspectiva. Així, per una banda, es proposa l'exposició de diferents tipus de recursos,
tècniques i instruments que afavoreixin el desenvolupament de la competència comunicativa a través d’un
aprenentatge cooperatiu, participatiu i constructiu de la llengua estrangera i, per l'altra, es fa un treball transversal
en el que aquesta teoria ha de concretar-se, en primer lloc, en l'anàlisi, i l’execució i avaluació, posteriorment, de
seqüències d’aula.
Es proposa la següent divisió quant a les hores de dedicació de la matèria (i.e. 75h):
Classe magistrals: 15h (20%)
Pràctica (dins i fora d'aula): 23h (30%)
Treball en grup: 7h (10%)
Elaboració de treballs: 15h (20%)
Exposicions orals: 1h (1%)
Estudi individual: 14h (19%)

Pla de desenvolupament de l'assignatura
BILINGÜE
Setmana

Descripció

Setmana 1
28/11/2022 - 02/12/2022

Presentació de l'assignatura i
cronograma.
Tema 1. Introducció a l’AICLE

Setmana 2
05/12/2022-09/12/2022

Tema 1. Introducció a l’AICLE

Setmana 3
12/12/2022-16/12/2022

Tema 1. Introducció a l’AICLE

Setmana 4
19/12/2022 - 22/12/2022

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

Objectius d'aprenentatge

O1,2

O1,2
O1,2

O3

Setmana 5
09/01/2023-13/01/2023

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 6
16/01/2023-20/01/2023

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana

Descripció

Objectius d'aprenentatge

Setmana 1
14/11/2022 - 18/11/2022

Presentació de l'assignatura i
cronograma.
Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 2
21/11/2022-25/11/2022

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 3
28/11/2022-02/12/2022

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 4
05/12/2022 - 09/12/2022

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

DOBLE GRAU
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Setmana 5
12/12/2022-16/12/2022

Unit 2. ICT and English language
learning

O3

Setmana 6
19/12/2022-22/12/2022

Unit 2. ICT and English language
learning

O3

Setmana 7
09/01/2023-13/01/2023

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 8
16/01/2023-20/01/2023

Treball per projectes

O1,2, 3

Setmana

Descripció

Objectius d'aprenentatge

Setmana 1
15/09/22

Presentació de l'assignatura i
cronograma.
Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 2
22/09/22

FESTIU

Setmana 3
29/09/22

FESTIU

Setmana 4
06/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 5
13/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 6
20/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 7
27/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 8
03/11/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 9
10/11/22

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O1,2

Setmana 10
17/11/22

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 11
24/11/22

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 12
01/12/22

Defenses orals seqüència didàctica
AICLE

O1,2,3

Setmana 13
08/12/22

Festiu

Setmana 14
15/12/22

Defenses orals seqüència didàctica
AICLE

Setmana 15
22/12/22

Tancament de l'assignatura i preparació
de l'examen escrit

DUAL TARDA

DUAL MATÍ

O1,2,3

O1,2,3
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Setmana

Descripció

Objectius d'aprenentatge

Setmana 1
16/09/22

Introducció i plantejament del
cronograma

O1,2

Setmana 2
23/09/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 3
30/09/22

Festiu

Setmana 4
7/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 5
14/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

O1,2

Setmana 6
21/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

01,2

Setmana 7
26/10/22

Tema 1. Introducció a l’AICLE

28/10/22

O3
Treball AFI - aula 3.04S (12-14)

Setmana 8

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 9
4/11/22

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

O3

Setmana 10
11/10/22

Tema 2. TIC i aprenentatge de la llengua
anglesa

Setmana 11
18/10/22

Presentacions projectes

Setmana 12
25/10/22

Presentacions projectes

Setmana 13
2/12/22

Presentacions projectes

Setmana 14
9/12/22

Presentacions projectes

Setmana 15
14/12/22
16/12/22
22/12/22

Preparació examen escrit i tancament
matèria
Treball AFI - aula 3.04S (12-14)
Lliurament essay projecte

Sistema d'avaluació
Els criteris d’avaluació són els següents:
—

Capacitat d’observació i anàlisi del procés d’ensenyament/aprenentatge.

—

Comprensió, anàlisi i aplicació dels conceptes teòrics exposats.

—

Comprensió, anàlisi i aplicació de les estratègies, tècniques i mètodes exposats.
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—

Capacitat d’establir vincles entre la teoria i la pràctica.

—

Capacitat d’integrar les competències adquirides en la pràctica docent.

Quant als instruments d’avaluació, es proposa una avaluació continuada en la qual l’estudiantat ha de presentar
un seguit d’evidències que reflecteixin l’adquisició de les competències de la matèria.
En cas de plagi, s'aplicarà el que estableix la "Normativa de l’avaluació i la Qualificació de la Docència en els
Graus i Màsters a la UdL".
Aquestes evidències són les següents:

GRUP DOBLE GRAU I BILINGÜE
E1. Test de coneixements: 30%
E2. Programació escrita d'una seqüència didàctica AICLE: 40%
E3. Presentacions orals a l'aula: 20%
E4. Compliment de les tasques online: 10%
L'evidència E1 es realitzarà de manera individual. Les evidències E2 i E3 es realitzaran en grup/parelles.
L'evidència E4 es realitzarà en grup o individualment però s'avaluarà de manera individual.

GRUPS DUAL MATÍ I DUAL TARDA
E1. Examen teòrico-pràctic: 40%
E2. Programació escrita d'una seqüència didàctica AICLE: 35%
E3. Defensa oral d'una seqüència didàctica AICLE: 25%
L'E1 es realitzarà de manera individual i les E2 i E3 en grup. Tot i ser una tasca d'elaboració grupal, l'exposició oral
s'avaluarà de forma individual.
Les E2 i E3 es consideren AFI.
MOLT IMPORTANT: D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdL, l'examen teòrico-pràctic te opció a
recuperació, amb una qualificació màxima de 5. Per tal de poder superar l'assignatura és necessari haver-lo
aprovat. En cas que es suspengui l'examen teòrico-pràctic, no es guardarà la nota de les evidències per futurs
cursos.
No es tindrà en consideració cap evidència entregada més tard del termini establert.

Pel que fa a l'avaluació alternativa:
Les evidències de l'avaluació alternativa seran les mateixes que per l'avaluació ordinària. El test de coneixements
es realitzarà de manera presencial el mateix dia per a tots els alumnes d'avaluació ordinària i alternativa. La resta
d'evidències es presentaran en format virtual/electrònic i de manera individual seguint el mateix calendari que per
l'avaluació ordinària.

N.B.
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Totes les evidències es realitzaran en llengua anglesa. La correcció lingüística a nivell oral i escrit forma part de la
qualificació i s'avaluarà segons els descriptors del nivell B2 al CEFR. Més de 10 faltes ortogràfiques o d’expressió
bàsiques (corresponents a les estructures comunicatives i el vocabulari que s’ensenya a l’Educació Primària) en
una de les eines d'avaluació comporten la qualificació de 0 en aquesta eina d’avaluació.
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