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Informació general de l'assignatura

Denominació APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ

Codi 100899

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Primària (R 2018) i Grau en Ciències
de l'Activitat Física i de l'Esport

5 OPTATIVA Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MARSOL JORNET, ANNA

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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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

MARSOL JORNET, ANNA anna.marsol@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

La matèria pretén que l’alumnat adquireixi els fonaments teòrics i els principis metodològics així com les tècniques
d'ensenyament que els permetin dissenyar i implementar programes d’aprenentatge integrat de llengües (anglès) i
continguts curriculars (AICLE) a l’Educació Primària.

Els principals objectius són:

O1. Comprendre els fonaments teòrics i pràctics del disseny i la implementació de programes AICLE 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 programes AICLE a l’Educació Primària.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i assolir 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. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) 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 no-
violència i conèixer i valorar els drets humans.

CG2. Conèixer 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 d’oportunitats 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 d’aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.
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Transversals

CT3. Implementar les noves tecnologies i les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT4. Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

 

Específiques

CE3. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.

CE14. Reflexionar sobre les pràctiques de classe per innovar i millorar la tasca docent.

CE15. Adquirir hàbits i destreses d’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Aquests són els blocs temàtics que es tractaran: 

1. Fonaments teòrics i principis metodològics AICLE

2. Materials i recursos AICLE

3. Criteris i eines per a l’avaluació AICLE

4. Planificació d’unitats didàctiques AICLE

Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura es vol combinar la teoria i la pràctica, de manera que cada bloc temàtic està organitzat
des d'aquesta perspectiva. Així, per una banda, es proposa l'exposició i reflexió dels diferents fonaments teòrics i
metodològics dels programes AICLE i també l'anàlisi 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 qual aquesta teoria ha de concretar-se, en
primer lloc, en la planificació i el disseny i, posteriorment, la implementació i avaluació de diferents seqüències
d’aula. 

L'assignatura "Aprenentatge Integrat de Llengües i Continguts a l'Educació Primària", que s'emmarca dins de la
Menció d'Anglès, participa en el projecte d'innovació i millora de la docència de la UdL "La competència reflexiva i
l'alfabetització avaluadora en la formació inicial de mestres de la FEPTS: una proposata formativa mitjançant l'ús
de Kaltura i dinàmiques d'avaluació entre iguals" coordinat per la professora Alexandra Vraciu. Aquesta participació
suposa la gravació en vídeo d'algunes tasques de l'assignatura (les simulacions de classe o microteaching). Les
gravacions s'utilitzaran per facilitar la reflexió sobre la didàctica de la llengua anglesa i la pràctica docent, pròpia i
d'altres, així com per treballar dinàmiques de feedback entre iguals. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'horari i l'organització de les sessions es presentarà la primera setmana de classe. 

Sistema d'avaluació
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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.

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

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

 

Pel que fa als instruments d’avaluació, es proposa una avaluació continuada en la qual l’estudiant ha de
presentar un seguit d’evidències que reflecteixin l’adquisició de les competències de la matèria.

Aquestes evidències són les següents:

E1. Examen escrit: 25%    

E2. Programació escrita, presentació oral i simulació de classe (microteaching) d'una seqüència didàctica AICLE:
40%

E3. Activitats i anàlisi de simulacions: 35%

L'evidència E1 es realitzarà de manera individual, l'evidència E2 es realitzarà en petits grups i, finalment,
l'evidència 3 es farà en parelles o petits grups. Per tenir dret a l’avaluació, és obligatori presentar totes les
evidències d’avaluació llistades anteriorment i aprovar el test de coneixements escrit (5/10). 

N.B.

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.

 

En referència a l'avaluació alternativa, les evidències són les següents:

E1. Examen escrit: 40%

E2. Programació escrita, presentació oral, simulació de classe (microteaching) d'una seqüència didàctica AICLE
(enregistrada i enviada en format vídeo) i anàlisi de les simulacions (pròpia i d'altres): 60%

Totes les evidències es realitzaran de manera individual. Totes les entregues i l'examen final es realitzaran el
mateix dia que el dia marcat per als alumnes d'avaluació continuada. Per tenir dret a l’avaluació, és obligatori
presentar totes les evidències d’avaluació enumerades anteriorment i aprovar l'examen escrit (5/10). 

N.B.

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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Webgrafia 

Centre de Suport a la innovació i recerca educativa en llengües.CIREL.
<http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1>

SDL Servei de Llengües <http://phobos.xtec.cat/pluriling/pele.html>
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Xtec <http://www.xtec.cat/innova/index.htm>

CLIL Compendium <http://www.clilcompedium.com>

European Commission Multilingualism <http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm

European Center for Modern Languages - A pluriteracies approach to teaching for
learning: https://pluriliteracies.ecml.at/
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