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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

Doble titulació: Grau en
Llengües Aplicades i Traducció
i Grau en Estudis Anglesos

1 TRONCAL Presencial

Màster Universitari en Llengües
Aplicades (M 2016)

COMPLEMENTS
DE FORMACIÓ

Virtual

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.7 2.3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SABATÉ DALMAU, MARIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

6 ECTS (48 hores presencials; 150 hores de treball en total, incloent-hi estudi
autònom no presencial i via l'ús de les TIC) 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès C1.1

Distribució de crèdits 6 ECTS (GG)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

GG Dijous i divendres, segon semestre, 13-14:30h, AULA 2.44 (per confirmar)

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 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 de diferents tipologies textuals, registres i estils, d'àmbits molt diversos (incloent-hi els mitjans de
comunicació). L’anàlisi tindrà un enfocament eminentment pràctic i reflexiu, i se centrarà en els següents nivells
d’anàlisi lingüística: nivells sintàctic, semàntic, pragmàtic i discursiu.  

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.

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

S'espera que l'alumnat aprengui a 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, literaris, anuncis, símbols com graffitis, dibuixos infantils o
Whatsapps fins a ponències, històries narrades, sèries televisives o converses espontànies); i identificar-ne
l’efectivitat comunicativa aplicant diferents nivells d'anàlisi lingüística, mitjançant un ús C1 de la llengua
anglesa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TAULA DE CONTINGUTS
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Primera part: Els textos en la comunicació humana

1. El text com l’objecte d’estudi de la comunicació humana

             1.1. Del discurs a l’escriptura: la llengua com a contínuum

1.2. (Desafiant) el cànon: el signe i les funcions del llenguatge

2. Llegint i escrivint móns diferents: Pràctiques de literacitat (alfabetització) multilingüe en cultures
específiques

Segona part: Tipus de textos i nivells d’anàlisi lingüística

3.  Estructures textuals, irregularitats i patrons gramaticals: un enfocament textual sintàctic
4. Paraules i significats diversos als textos: un enfocament textual semàntic
5. Text, coherències i in(formalitat) en el context: un enfocament textual pragmàtic
6. Converses, discursos i narració d’històries: un enfocament textual discursiu

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula d’activitats formatives i dedicació horària de l’alumne/a

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 (Inclouen
tasques
concretes
individuals i
grupals
setmanals)

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 1-6 GG 3 (2 sessions) 8

Pràctiques (P)

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

 Temes 1-6 GG 12 (8 sessions) 19
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Treballs (T)

2 anàlisis textuals,
individuals: Text 1-
tria i anàlisi d’un
text multilingüe on
hi hagi anglès; Text
2 –tria d’un text en
anglès i anàlisi d'un
dels seus nivells
lingüístics (e.g.
pragmàtica,
discurs). 

 Temes 1-6 GG  20

Tutories (T)
Sobre els Text
Analysis

 Individuals 3 (2 sessions)  

Avaluació (AV)
Vegeu mecanismes
d’avaluació

Temes 1-6 GG

3 (mini-tests que
sumen una
sessió en total i
una sessió
classe de
presentacions
orals del Text
Analysis 2)

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

Aquí teniu el programa detallat:

 

Setmana DIJOUS DIVENDRES TASCA AVALUADORA

1 (13/14 Feb.) Unit 1 Unit 1 In-class text analyses

2 (20/21 Feb.) Unit 1 Unit 1 In-class text analyses

3 (27/28 Feb.) Unit 2 Unit 2 In-class text analyses

4 (5/6 Mar.) Unit 2 Unit 2 In-class text analyses

5 (12/13 Mar.) Individual tutorials on TA1 Individual tutorials on TA1 In-class text analyses

6 (19/20 Mar.) Individual tutorials on TA1 Unit 3
Text Analysis 1 (TA1,
Units 1-2), in 'Activitats',
by March 22, 23:55 

7 (26/27 Mar.) Unit 3 Unit 3

Online-mini tests (Units
1-3), in 'Tests i
qüestionaris', closing 5
April 23:55

8 (2/3 Abr.) Unit 3 Unit 4 In-class text analyses

9 (16/17 Abr.) Unit 4 Unit 4 In-class text analyses
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10 (23/24 Abr.) Unit 4 Unit 5 In-class text analyses

[11 (30 Abr./ 1 Maig)] Festa de l’Estudiantat Dia de les treballadores  No class

12 (7/8 Maig) Unit 5 Unit 5 In-class text analyses

13 (14/15 Maig) Unit 5 Unit 6 In-class text analyses

14 (21/22 Maig) Unit 6 Unit 6
Friday: online compulsory
wrap-up / mock exam

15 (28/29 Maig)
Oral Presentations of
TA2 (Units 4-6) > check
time slot in Recursos

Oral Presentations of
TA2 (Units 4-6) > check
time slot in Recursos

In-class text analyses

16 (4/5 Juny)

Oral Presentations of
Text Analysis 2 (TA2;
Units 4-6) > check time
slot in Recursos

 *In-class test 4-6  

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

S’aplicarà el sistema d’avaluació contínua. Per aprovar, l’alumne/a (1) haurà d'aprovar els dos tests i (2) haurà
d’obtenir una nota final igual o superior a 50/100 com a mitjana de totes les tasques avaluables. 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) ['Trabajos de recopilación de
información']: 25%

En aquesta tasca (Anàlisi Textual o Text Analysis 1; TA1) s’avaluarà la capacitat de l’alumne/a de (1) triar i
contextualitzar un text on hi hagi pràctiques multilingües on hi hagi anglès i/o 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 que ha triat, centrant-se en dos o tres
aspectes del text (tipologia), i seguint el patró/model d’anàlisi descrit a classe, i la capacitat (2) d’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 inici, i amb un model i diversos
exemples que seran penjats al Sakai (Recursos) (màx. 3000 paraules; mínim 3 referències, etc.) -també hi haurà
una tutoria individual (Competències CG1, CG2, CG5, CG15, CE4, CE5, CT1).

. Oral presentation on Text Analysis 2 (analyse a text of your choice from a syntactic, semantic, pragmatics or
discourse perspective; units 3-6) ['Pruebas orales o escritas']: 25%

En aquesta tasca els alumnes presentaran individualment la seva anàlisi textual 2 (TA2) (anàlisi de l'aspecte
sintàctic, semàntic, pragmàtic o d’anàlisi del discurs 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 conceptuals i
d'anàlisi metodològica de les unitats 3-6. La rúbrica que s’emprarà per avaluar les presentacions orals (que es
penjarà al Sakai, a Recursos, junt amb exemples satisfactoris previs de cursos anteriors) inclourà: (1)
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contextualització del text; (2) presentació clara de l’anàlisi (outline/ Table of contents) i CONTINGUT de l'anàlisi; (3)
capacitat de transmetre la reflexió profunda PRÒPIA i (4) de generar debat; (5) i aspectes de language usage,
inclosos tots els aspectes relacionats amb el Powerpoint  (la meitat de la nota serà contingut, i l'altra meitat,
llengua). (competències CE5,mode oral, CT1)*

· Two in-class and online Mini-tests (in “Tests & Qüestionaris” in Sakai): Test sobre conceptes i eines
metodològiques d'anàlisi textual, incloent-hi, per exemple: multimodality, implicature; intertextuality, linguistic
creativity, etc.) ['Pruebas orales o escritas']: 20%

En aquesta tasca d’avaluació els alumnes s’examinen sobre (1) conceptes i eines metodològiques per a dur a
terme anàlisis textuals i sobre la seva (2) comprensió lectora sobre textos especialitzats en l’àmbit de l'anàlisi
textual (s’inclouen preguntes de reflexió/relació de conceptes, de definicions, etc., com també preguntes de
verdader/fals; multiple choice i omplir buits), al final de cadascuna de les unitats descrites. S'hi inclourà una lectura
per unitat. (Competències CG1, CT1 i CG5, CE4)**

· Out-of-class (individual/group) (online) assessed tasks (Units 1-6) ['Realización de actividades prácticas fuera
de clase']: 20%

A cada sessió es posaran en pràctica les eines d’anàlisi textual descrites en cada unitat, que després es
practicaran a casa, amb petits textos amb preguntes d’anàlisi textual guiada, individualment o en grup
(Competències CG1, CG5, CE4, CE5, CT1).

· Participació en les sessiones de debat a classe o online: 10%

Aquesta assignatura és eminentment pràctica. S’aprendrà a analitzar textos en anglès mitjançant l’ús diari a l’aula
de les eines conceptuals i metodològiques de cada unitat i s’aprendrà també a través de seminaris/debats, per la
qual cosa l’assistència a classe i la participació activa en la realització dels exercicis d’aula són puntuables.

(!!) ACLARIMENTS:

L'ús de la llengua anglesa es tindrà en compte en cada una de les tasques d'avaluació (nivell C1). Es donaran
instruccions clares per a cada tasca avaluada.

ENTREGA D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Les activitats d’avaluació s’hauran d’entregar personalment en molts
casos de manera ONLINE (via Sakai), en els dies establerts en la programació (vegeu Pla de Desenvolupament).
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 i AVALUACIÓ ALTERNATIVA: Els estudiants que combinin els seus estudis
amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del
començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o
adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Ús de les TIC: L’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d’avaluació, mitjans no
permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o
porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les
conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL. Aquest fet
significarà una nota de zero en la prova en qüestió. En aquest sentit, el professor o professora responsable de
l’assignatura podrà retenir qualsevol objecte involucrat en la incidència, sense destruir-lo i deixant-ne constància
per escrit –mitjançant una acta–, i haurà de traslladar l’evidència i la notificació dels fets al professor o professora
responsable de la coordinació del grau o màster.

El PLAGI (la còpia directa or indirecta d'una font documental no esmentada) significa el SUSPENS de tota
l'assignatura.
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NOTA sobre les proves orals: Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en
l'assignatura 
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:
- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.
- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Les teves veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret
i un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.
- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

--------------------------------------------------------------------------------------

NOMÉS PELS ALUMNES cursant l'asignatura com a complement de formació del Màster en Llengües
Aplicades online:

L'ús de la llengua anglesa es tindrà en compte en cada una de les tasques d'avaluació (nivell B2)

* Aquesta activitat d'avaluació es farà seguint els mateixos criteris establerts per aquesta tasca, però de manera
virtual a l'aula, mitjançant l'eina de VIDEOCONFERÈNCIA, i serà gravada. Aquesta presentació oral es durà a
terme també durant la setmana 16, en l'hora i dia pactats que s'especificarà amb antel.lació a l'inici de curs. Es
demanarà prova documental acreditativa de cada alumne a l'inici de la sessió. 

**El punt (1) d'aquesta tasca (definicions de conceptes teòrics i eines metodològiques d'anàlisi textual) que no es
realitzi mitjançant l'eina virtual de "Tests i qüestionaris" es realitzarà en una sola sessió d'autenticació via l'eina de
VÍDEOCONFERÈNCIA durant la setmana 16, en l'hora i dia pactats que s'especificarà amb antel.lació a l'inici de
curs, i inclourà les Unitats 1-6. El punt (2) d'aquesta tasca avaluativa (d'anàlisi de textos aplicant les eines que
s'han vist a l'aula) es realitzarà en les mateixes dates i hores que les establertes per la formació de grau presencial
(veure "in-class mini-tests" en el cronograma a Pla de Desenvolupament), i es durà a terme mitjançant l'eina
d'ACTIVITATS.  

Bibliografia i recursos d'informació

**Els materials i els textos de classe de diverses fonts es penjaran a l'espai de Recursos del Sakai cada
setmana**

Bibliografia recomanada:

          Beard, A. (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, F. & T. 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.
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Fairclough, N. 2006 [1992]. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fromkin, V., R. Rodman & N. 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, J. & N. 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, G. 1985. The Study of language. Cambridge: CUP.

 

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Methodology

Please note that under COVID19 circumstances all HP (hores presencials/class hours) will be conducted online
through video-teaching capsules as well as by means of Sakai tools such as recursos, missatgeria, etc.  

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Development plan (changes)

 

Week 8

Unit 3 (2 Apr)
(Hand-out points: Word
classes, Sentences;
clauses and phrases)

Unit 3 (3 Apr)
(Hand-out points: Arguments
and adjuncts; Syntactic rules)

Content
2 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule
Words Classes’ (to be sent via
missatgeria and uploaded in
recursos).
 
3 Abril:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule
arguments & adjunct’ (to be sent
via missatgeria and uploaded in
recursos).
 
Activities (Sakai)
. Unit 3: Word categories
. Unit 3: Parts of speech
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Week 9

Unit 3 (16 Apr)
(Hand-out points:
Grammatical constituents;
Canonical structures)

Unit 3 (17 Apr)
(Hand-out points: Passive
voice: Meanings/use;
Present participle: Non-
finiteness; Modality:
Meanings/use; Ellipsis:
Meanings/use)
+ Info and details on the
mini-test (!)

16 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule
Grammatical constituents’ (to be
sent via missatgeria and uploaded
in recursos).
 
17 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule
Passives, present participle,
modality & ellipsis’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai)
Online-mini tests (Units 1-3), in
'Tests i qüestionaris', opening
Friday 17 (00:00) and closing on
that day, at 23:55 (UdL time) –with
three hours to do it, once you get
started.

Week 10

Unit 4 (23 Apr)
(Hand-out points:
Semantics; Knowing a
language; Ambiguity and
playfulness; Conceptual vs.
Associative meaning;
Redundancy)

Unit 4 (24 Apr)
(Hand-out points: Semantic
features; thematic roles)
 
 
 

23 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
4 session 1’ (to be sent via
missatgeria).
 
24 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
4 session 2’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai) –by 26/4/20
(23:55)
. Unit 4: Redundancy
. Unit 4: Semantic roles

Week 11

Unit 4 (30 Apr)
 
(Hand-out points: Lexical
relationships)

Dia de les treballadores

30 April:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
4 session 3’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai) –by 3/5/20
(23:55)
. Unit 4: synecdoche
. Unit 4: extra exercises
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Week 12

Unit 5 (7 May)
(Hand-out points:
 Pragmatics, context,
speech acts and culture)

Unit 5 (8 May)
(Hand-out points:
Grammatical and lexical
cohesion, deixis)

7 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
5 session 1’ (to be sent via
missatgeria).
 
8 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
5 session 1’ (to be sent via
missatgeria and uploaded in
recursos).
 
Activities (Sakai) –by 10/5/20
(23:55)
. Unit 5: Speech acts
. Unit 5: Cultural clash

Week 13

Unit 5 (14 May)
(Hand-out points:
Interference,
presupposition)

(!!) Session devoted to
individual Oral
Presentations of Text
Analysis 2 (Units 4-6):
Instructions, Tips &
Examples  
(15 May)
(This 10-minute
presentation (maximum) will
be recorded via Sakai
videoconference tool (or an
alternative means that you
may think of, like
https://screencast-o-
matic.com/login), with your
PowerPoint and your image;
and it will be uploaded in
Activitats by 5/6/2020

14 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
5 session 3’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai) –by 17/5/20
(23:55)
. Unit 5: Presupposition
 
15 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule TA2
Oral presentation instructions’ (to
be sent via missatgeria).

Week 14

Unit 6 (21 May)
(Hand-out points: Spoken
discourse & conversational
features)

Unit 6 (22 May)
(Hand-out points: Turn taking
& methodological tools)

21 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
6 session 1’ (to be sent via
missatgeria).
 
22 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
6 session 2’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai) –by 27/5/20
(23:55)
. Unit 6: Spoken discourse
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Week 15

Unit 6 (28 May)
(Hand-out points: Public
speeches, oral narratives
and schema)

Units 4-6 (29 May)
(!!) Wrap-up/summary:
compulsory mock exam
Units 4-6

28 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule Unit
6 session 3’ (to be sent via
missatgeria).
 
29 May:
- Students will access the recorded
videolink ‘Teaching capsule mock
exam Units 4-6’ (to be sent via
missatgeria).
 
Activities (Sakai) –by 31/5/20
(23:55)
. Unit 6: Your transcription.
. Unit 6: Public speeches.
 
Activities (Sakai)
–by WED. 3/6/20 (23:55)
. Units 4-6: Mock exam.
–by FRI. 5/6/20 (23:55)
. TA2 (Video-recorded oral
presentation) in Activitats and in
Google Drive (I will provide the link
for the shared folder).

 

4-5 June 
I will address questions on the mini-test exam Units 4-6
during class time (13-14:40, videoconference)

 
Activities (Sakai)
–by SUN. 14/6/20 (23:55)
. A summary of your classmate's
OP (TA2) (250 words)
 
 

THURSDAY 18
June 12h Week
16

*Written assessment test (test Units 4-6)
THURSDAY 18 June 12h (UdL) as established in the academic calendar by the Faculty
online or in-class, depending on the circumstances.

 

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

1. Text Analysis 1 (of a multilingual text of your choice; Units 1-2): 25%
2. Video-recorded Oral presentation on Text Analysis 2 (of a text from a syntactic, semantic, pragmatics or

discourse-analysis perspective; u. 3-6): 25%
3. 1 online and one (classroom or virtual) mini-tests: 20% - THURSDAY 18 June 12h (UdL) as

established in the academic calendar by the Faculty
4. Out-of-class (individual/group) tasks (tutorial preparation, mock exam, etc.): 20%
5. Class participation (online since week 9): 10%
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