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Informació general de l'assignatura

Denominació TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES

Codi 101260

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

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 2 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

4 2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès C1.2

2018-19

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

BLOCK ALLEN, DAVID MARTIN dblock@dal.udl.cat ,8

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xabierm@dal.udl.cat 2,5

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@dal.udl.cat 2,7

Informació complementària de l'assignatura

Hores de Despatx Maria Sabaté: dimecres de 10 a 11:30 i amb cita prèvia (despatx 2.20)

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar una introducció al camp de les eines de la investigació científica, tant
quantitativa com qualitativa. Inclou la descripció i ús de l'entrevista etnogràfica, la discussió grupal, i els seus
mètodes de transcripció, i també inclou el qüestionari (en línia). Es presenta també tècniques d'anàlisi mitjançant
les eines descrites, focalitzant en ús de gràfics i il·lustracions, MCA, anàlisi narrativa i codificació d'emocions, amb
un enfocament eminentment pràctic. Finalment, es proporcionen eines per a la presentació acadèmica escrita i oral
de dades recollides mitjançant les eines apreses, culminant amb la realització d'un projecte d'ús i anàlisi de dades
aplicant les tècniques, processos i eines treballades al llarg del curs

Competències

Competències generals
CG1 Aplicar el mètode científic
CG12 Planificar i organitzar el treball acadèmic
CG14 Emprar TIC especialitzades per a l'estudi científic de la llengua anglesa, així com de les seves literatures i
cultures
CG15 Buscar i gestionar informació i emprar fonts i documentació diverses.
Competències Específiques
CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en lingüística, literatura i cultura en llengua
anglesa.
CE8 Realitzar tasques bàsiques dins d'un grup d'investigacions lingüístiques i literàries.
CE13 Aplicar diferents disciplines i metodologies a l'estudi dels fenòmens lingüístics i comunicatius.
Competències transversals
CT3 Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unitat 1: Introducció a la investigació

2018-19



Unitat 2: Eines de recerca: l’entrevista etnogràfica

Unitat 3: Eines de recerca: la sessió grupal etnogràfica

Unitat 4: Transcripció de dades qualitatives

Unitat 5: Eines de recerca: El qüestionari (online)

Unitat 6: Codificació i anàlisis de dades quantitatives: gràfics i il·lustracions

Unitat 7: Codificació i anàlisi de dades qualitatives: Anàlisi de contingut (MCL, anàlisi narrativa, Codificació
d’Emocions)

Unitat 8: Extractes per articles i presentacions a congressos

Eixos metodològics de l'assignatura

Vegeu avaluació

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana 1 [Xavi] PRESENTACIÓ DE L’ASIGNATURA (14/15 Feb)

Setmana 2 [David Block] Unitat 1: Introducció a la investigació (21/22 Feb)

Setmana 3 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 2: Eines de recerca: l’entrevista etnogràfica (28 Feb i 1 Març)

Setmana 4 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 2 (7 Març) i Unitat 3 (8 Març)

Setmana 5 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 3: Eines de recerca: la sessió grupal etnogràfica (14/15 Març)

Setmana 6 [Xavi] Unitat 4: Transcripció de dades qualitatives (21/22 Març)

Setmana 7 [Xavi] Unitat 4: Transcripció de dades qualitatives (28/29 Març)

Data d’entrega per la proposta de projecte 2 d’abril: 5% de la nota final

Setmana 8 [Xavi] Unitat 5: Eines de recerca: El qüestionari (online) (4/5 d’bril)

Setmana 9 [Xavi] Unitat 6: Codificació i anàlisis de dades quantitatives: gràfics i il·lustracions (11/12 Abril)

Setmana 10 [Xavi] Examen escrit (25%) unitats 1-6 (26 Abril)

Setmana 11 [Xavi] Feedback de l’examen (2/3 Maig)

Setmana 12 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 7: Codificació i anàlisi de dades qualitatives: Anàlisi de contingut (MCL,
anàlisi narrativa, Codificació d’Emocions) (9/10 Maig)

Setmana 13 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 7: Codificació i anàlisi de dades qualitatives: Anàlisi de contingut (MCL,
anàlisi narrativa, Codificació d’Emocions) (16/17 Maig)

Setmana 14 [Maria Sabaté-Dalmau] Unitat 8: Extractes per articles i presentacions a congressos (23/24 Maig)

Setmana 15 [Maria Sabaté-Dalmau] Activitat d’avaluació a l’aula Unitats 7 i 8 (25%) (30 Maig) i feedback (31 de
maig)

Setmanes 16 i 17 [David Block] Presentacions orals dels projectes (5% de la nota final) (negotiate dates)

Data d’entrega pel projecte (escrit): 15 Juny: 15% de la nota final

Dijous 20/6/2018, 9h (aula 1.03): Examen Final unitats 7-8 (25%)
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Sistema d'avaluació

Examen de meitat de semestre (26 abril) (25% de la nota final, unitats 1-6)
Examen final (20 juny a les 9 del matí, aula 1.03) (25% de la nota final); preguntes sobre les unitats 7-8
Tasca pràctica a l'aula (30 de maig) (25% de la nota final)
Projecte final per grups Grups de 3 (data de lliurament el 15 de juny) (tot el projecte: 25% de la nota final)
determina la teva pregunta a investigar al principi: proposta de projecte de recerca: 5% de la nota final (lliurament 2
d'abril).

Presentació oral del projecte final: 5% (6/7 Juny)
Informe escrit: 15% [data de lliurament 15 juny]

Aquests són els aspectes que s'examinaran: preguntes d'investigació, selecció / recopilació de dades, anàlisi de
dades i qualitat de l'informe final.

 

 

Aclariments:

INCOMPATIBILITATS LABORALS i AVALUACIÓ ALTERNATIVA: Els i les 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

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia:

Unitat 1: Introducció a la investigació (David)

Silverman, D. (2011). Designing a research Project. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp. 27-56)

Silverman, D. (2011). The potential of qualitative research. Eigth reminders. Interpreting qualitative data. London:
SAGE. (pp. 441-464)

Silverman, D. (2013). Focusing a research Project. Doing qualitative research. Sage: London (pp. 17-42)

Unitat 2: Eines de recerca: l’entrevista etnogràfica (Maria)

Codó, E. (2008). Interviews and questionnaires. In Wei, L. and M. G. Moyer (eds.) The Blackwell Guide to
Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell. (158-170) (Only questionaires).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Interviews. Research methods in education. London; New York:
Routledge. (349-383)

Silverman, D. (2011). Interviews. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp.161-206)
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Unitat 3: Eines de recerca: la sessió grupal etnogràfica (Maria)

Morgan, David L. 1988. Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Silverman, D. (2011). Focus group. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp.207-228)

Sutter, E. A. (2000). Focus groups in Ethnography of Communication: Expanding topics on Inquiry beyond
Participant Observation. The Qualitative Report, 5 (1/2). Available online: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol5/iss1/1/
[Retrieved 18 December 2017]

Unitat 4: Transcripció de dades qualitatives (Xavi)

Bezemer, J. and Mavers, D. (2011). Multimodal transcription as academic practice: a social semiotic perspective,
International Journal of Social Research Methodology, 14 (3): 191-206. DOI: 10.1080/13645579.2011.563616.

Cowan, K. (2013). Multimodal transcription of video: examining interaction in Early Years classrooms, Classroom
Discourse, 5 (1): 6-21. DOI: 10.1080/19463014.2013.859846.

Nikander, P. (2008). Working with Transcripts and Translated Data, Qualitative Research in Psychology, 5: 225-
231. Available online: http://people.uta.fi/~pirjo.nikander/nikander_on_transcripts_2008.pdf [Retrieved 24 July 2017]

Unitat 5: Eines de recerca: El qüestionari (online) (Xavi)

Black, I.R., Efron, A., Ioannou, C. and Rose J.M. (2005). Designing and Implementing Internet Questionnaires
Using Microsoft Excel, Australasian Marketing Journal, 13 (2): 61-72. DOI: 10.1016/S1441-3582(05)70078-1.

Dewaele, Jean-Marc, (2018). “Cunt”: On the perception and handling of verbal dynamite by L1 and Lx users of
English, Multilingua, 37(1): 53-81.

Illum, S.F., Ivanoc, S.H., and Liang, Y. (2010). Using virtual communities in tourism research, Tourism
management, 31 (3): 335-340. DOI: doi:10.1016/j.tourman.2009.03.012

Stieger, S. and Ulf-Dietrich, R. (2010). What are participants doing while filling in an online questionnaire: A
paradata collection tool and an empirical study, Computers in Human Behaviour, 26: 1488-1495.
DOI:10.1016/j.chb.2010.05.013

Unitat 6: Codificació i anàlisis de dades quantitatives: gràfics i il·lustracions (Xavi)

Rodrigues, V. (2013). Tips on effective use of tables and figures in research papers, Editage, 4 November.
Available online: http://www.editage.com/insights/tips-on-effective-use-of-tables-and-figures-in-research-papers

Unitat 7: Codificació i anàlisi de dades qualitatives: Anàlisi de contingut (MCL, anàlisi narrativa, Codificació
d’Emocions) (Maria)

Martin-Rubió, X. and Cots, J.M. (2016). Englishization at a global space: students and staff making sense of
language choice, Language and Intercultural Communication, 16 (3): 402-417. DOI:
10.1080/14708477.2016.1168051

Sabaté i Dalmau, M. (2016). The Englishisation of higher education in Catalonia: a critical sociolinguistic
ethnographic approach to the students’ perspectives. Language, Culture and Curriculum, 29 (3): 263-285. DOI:
10.1080/07908318.2016.1153108.

Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. London: Sage.

Unitat 8: Extractes per articles i presentacions a congressos (Maria)

Moyer , M. G. and Wei, L. (2008). Disseminating research: a guide to conference presentation and journal
publication. In Wei, L. and M. G. Moyer (eds.) The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and
Multilingualism. Oxford: Blackwell. (354-360).

Saracho, O. N. (2017). Writing and Publishing Qualitative Studies in Early Childhood Education, Early Childhood
Education Journal, 45 (1): 15-26. DOI: 10.1007/s10643-016-0794-x
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