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Informació general de l'assignatura

Denominació SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS

Codi 101284

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

4 OPTATIVA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MAS ALCOLEA, SÒNIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

(docència híbrida que combina hores presencials a l’aula i no presencials))

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits Mòdul 1 (Sònia Mas Alcolea): 2 ECTS 
Mòdus 2 i 3 (Thais Mena Orduña): 4 ECTS
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@udl.cat 2

MENA ORDUÑA, THAIS thais.mena@udl.cat 4

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén ampliar el coneixement de l'alumnat sobre el camp de l'anàlisi del discurs, una branca
de la lingüística, tot reflexionant sobre les maneres en què la llengua conflueix i connecta amb els aspectes
socials, culturals i polítics de les relacions de poder i, per tant, desenvolupant un pensament crític envers les
maneres en què s'utilitzen els discursos en context i envers el com reflecteixen i formen el món que vivim. Per
tant, a través d'aquesta assignatura, s'espera que l'alumnat assoleixin els següents objectius:

1. Adquirir una base teòrica sòlida pròpia de l'anàlisi del discurs la qual els permetrà analitzar textos orals i escrits
amb fins lingüístics diversos.

2. Aprendre a analitzar diferents texts utilitzant diferents metodologies de l'anàlisi del discurs.

3. Reflexionar críticament sobre l'aplicació de l'anàlisi del discurs en contextos d'ensenyament de llengües.

Competències

COMPETÈNCIES GENERALS

CG9: Mostrar motivació per la qualitat i el rigor.

CG13: Aplicar coneixements teòrics a la pràctica

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4: Definir els aspectes sistemàtics sobre els usos de la llengua anglesa des de la
perspectiva de l'anàlisi del discurs.

CE13: Utilitzar diferents metodologies per a l'estudi de fenòmens lingüístics i
comunicatius.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introduction to the subject. Key concepts.
a. Language / Discourse / Text

2. Module 1. Language and Gender
a. Sex vs. Gender
b. Sexist Language
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c. The ‘doing’ of gender. Butler’s notion of ‘performativity’
d. Linguistic Studies on Gender: deficit, dominance and difference
e. Analysing Gender – MCA / Transitivity

3. Module 2. Language and Race
a. The discursive (re)production of race
b. The representation of social actors
c. A workshop on the representation of social actors – Multimodality / Social Actor analysis
d. Discourse and the denial of racism

4. Module 3. Language and Advertising
a. Advertising Discourse: methods for analysis

i. Social semiotics
ii. Multimodal Discourse Analysis

b. Analysing advertisements
c. Language style and lifestyle

5. Module 4. Language and Emotions
a. Expressing emotions through (the English) language
b. Emotions and Multilingualism

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia docent: docència híbrida (que combina hores presencials a l’aula i no presencials)

Hores presencials (HP) Hores no presencials (HNP)

Classes magistrals. Exposició dels continguts de
l'assignatura de forma oral per part de la professora.
Debat dirigit. Promoure l'expressió i la comprensió
oral en una conversa col·lectiva en la qual el tema
pot ser preparat, però no el desenvolupament de les
intervencions.
Treball en grup. Activitat d'aprenentatge que s'ha de
fer mitjançant la col·laboració entre els membres
d'un grup.
Treball escrit. Activitat consistent en la presentació
d'un document escrit
Estudi de casos. Mètode utilitzat per a estudiar un
individu, una institució, un problema, etc. de manera
contextual i detallada.

Videoconferències (síncrones o gravades)
Treball autònom per part de l’alumnat (exercicis,
lectures o estudi d'altres materials, etc.)
Discussions i resolució de dubtes
Tutories

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

DATES IMPORTANTS:

20th October: students must upload their written project (Module 1) to ‘Campus Virtual’
20th October: students must present their written projects orally
24th November: students must upload their written project (Module 2) to ‘Campus Virtual’
24th November: students must present their written projects orally
11thJanuary: students must upload their written project (Module 3) to ‘Campus Virtual’
11thJanuary: students must present their written projects orally
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12th January: (written) test (Modules 1, 2 & 3)

 

WEEK MODULE LECTURER

1 Module 1. Language & Gender SÒNIA

2 Module 1. Language & Gender SÒNIA

3 Module 1. Language & Gender SÒNIA

4 Module 1. Language & Gender SÒNIA

5
*Students hand in written project
Oral presentations (module 1)

SÒNIA

6 Module 2. Language & Advertising THAIS

7 Module 2. Language & Advertising THAIS

8 Module 2. Language & Advertising THAIS

9 Module 2. Language & Advertising THAIS

10
*Students hand in written project
Oral presentations (module 2)

THAIS

11 Module 3. Language & Emotions THAIS

12 Module 3. Language & Emotions THAIS

13 Module 3. Language & Emotions THAIS

14
*Students hand in written project
Oral presentations (module 3)

THAIS

15 Written test (modules 1, 2, 3) THAIS

 

Sistema d'avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
%

nota
final

Participació activa a l'aula 10%

Realització d'un projecte escrit
* Projecte escrit module 1 (10%)
* Projecte escrit module 2 (10%)
* Projecte escrit module 3 (10%)

30%

Prova oral sobre el projecte escrit
* Prova oral module 1 (10%)
* Prova oral module 2 (10%)
* Prova oral module 3 (10%)

30%

Prova (final) escrita d'avaluació
*L'examen consistirà en tres parts. Cal aprovar totes les parts per tal d'aprovar

l'examen. L'alumna/e podrà optar a recuperar només les parts suspeses. 
30%
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* L'alumna/e ha d'haver participat en totes les proves d'avaluació per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres

Blaise, M. (2012). Playing it straight: Uncovering gender discourse in the early childhood classroom. Routledge.

Butler, J. (2004). Undoing gender. Routledge.

Cameron, D. (2007). The myth of Mars and Venus. OUP Oxford.

Coates, J. (2015). Women, men and language: A sociolinguistic account of gender differences in language.
Routledge.

Holmes, J., & Meyerhoff, M. (Eds.). (2008). The handbook of language and gender (Vol. 25). John Wiley & Sons.

Jackson, S. A. (Ed.). (2014). Routledge international handbook of race, class, and gender. Routledge.

Mooney, A., Peccei, J., Labelle, S., Henriksen, B., Eppler, E., Irwin, A., ... Soden, A. (Eds.) (2011) The language,
society & power reader. Routledge.

PuruShotam, N. S. (2011). Negotiating language, constructing race: Disciplining difference in Singapore (Vol. 79).
Walter de Gruyter.

Simpson, P., & Mayr, A. (2010). Language and power: A resource book for students. Routledge.

Speer, S. A., & Stokoe, E. (Eds.). (2011). Conversation and gender. Cambridge University Press.

Tannen, D. (1994). Gender and discourse. Oxford University Press.

 

Articles

Augoustinos, M., & Every, D. (2007). The language of “race” and prejudice: A discourse of denial, reason, and
liberal-practical politics. Journal of Language and Social Psychology, 26(2), 123-141.

Stokoe, E. H., & Smithson, J. (2001). Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in
interaction. Discourse & Society, 12(2), 217-244.

Stokoe, E. H. (2003). Doing gender, doing categorization: Recent developments in language and gender research.
International Sociolinguistics, 2(1), 1-12.
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