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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

2 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
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Crèdits
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Horari de tutoria/lloc
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JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Avaluació continuada.

Degut a les restriccions de la pandèmia, efectuarem un ensenyament híbrid, que combina sessions presencials
amb elements pedagògics de la virtualitat.

 

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: La entrevista (grupal) qualitativa

Unitat 2: Transcripció com a primer pas de l'anàlisi

Unitat 3: Les enquestes (Likert scale items vs. open-ended questions)

Unitat 4: MCA, episodis rellevants i presentar a una conferència
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Unitat 5: L'anàlisi temàtica, taules i l'article científic

Eixos metodològics de l'assignatura

Ensenyament online, que combina sessions de dos tipus: (1) interactius (via videoconferècies amb grups reduïts);
(2) asíncrons (videos per visionar, tasques amb feedback...).

Pla de desenvolupament de l'assignatura

setmana 1: temes per la recerca

setmana 2: recollida de dades qualitatives

setmana 3: selecció d'episodis relevants

setmana 4: transcripció

setmana 5: anàlisi de dades qualitatives

setmana 6: presentació de dades qualitatives

setmana 7: el qüestionari

setmana 8: implementació del qüestionari

setmana 12: anàlisi temàtica

setmana 13: una mica d'estadística

setmana 14: presentanció de resultats quantitatius

 

Sistema d'avaluació

Examen de meitat de semestre (25 punts)  - 5-6-7 de maig, online a l'horari corresponen al grup)

Examen final (25 punts) - 17 de juny, presencial a les 9 del matí a les aules d'informàtica de Rectorat 3.48 - 3.49

Projecte individual: 25 punts (5x5)

(1) realitzar entrevista qualitativa

(2) identificar themes i seleccionar episodis

(3) transcriure els episodis

(4) redactar secció resultats

(5) presentar els resultats oralment

Projecte grupal: 25 punts (5x5)

(1) crear un qüestionari amb un mínim de 3 dimensions i 20 ítems

(2) pilotar-lo (i modificar-lo si s'escau) 

(3) implementar-lo a almenys 50 responents

(4) analitzar emprant thematic analysis
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(5) presentar els resultats en un powerpoint i explicar-los

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.
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