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Informació general de l'assignatura

Denominació PSICOLOGIA DEL PLURILINGÜISME: ASPECTES SOCIALS I EDUCATIUS

Codi 102926

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia (R 2016) 3 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 IANOS , MARÍA ADELINA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

IANOS , MARÍA ADELINA adelina.ianos@udl.cat 2,5

MONCASI FALIP, MARIA DEL
CARME

mariacarme.moncasi@udl.cat 3,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Diferenciar el bilingüisme social del bilingüisme individual i les seves implicacions per a la planificació educativa.

- Identificar els conceptes teòrics fonamentals i les bases psicopedagògiques de l'educació bilingüe i plurilingüe.

- Analitzar i interpretar de manera crítica les alternatives organitzatives i condicions dels models d'educació
bilingüe i plurilingüe.

- Conèixer i valorar el marc institucional i educatiu de l'educació bilingüe i plurilingüe en determinats països, amb
especial accent en el cas d'Espanya, en general, i Catalunya, en particular.

- Reflexionar sobre les relacions existents entre llengua, escola i moviments migratoris.

Competències

Competències bàsiques:
CB2 Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals:
CG1 Desenvolupar la capacitat d'adaptació a noves situacions i resoldre problemes d'una manera efectiva.
CG3 Mostrar habilitats per a les relacions interpersonals.
CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.
CG8 Identificar i avaluar les pròpies competències, habilitats i coneixements segons els estàndards de la
professió.
CG9 Reconèixer la diversitat i la diferència com a element estructural de l'ésser humà, alhora que es reconegui,
comprengui i respecti la complexitat cultural de la societat actual.
CG10 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències específiques:
CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
dels contextos rellevants per al servei que se sol·licita.
CE2 Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques
adequats.
CE5 Dissenyar i aplicar una estratègia / pla d'intervenció psicològica, en funció dels contextos o servei demandats.
CE6 Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte les actituds i valors de la professió,
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així com el seu codi ètic i deontològic, en tots i cadascun dels processos d'intervenció.
CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, tenint en compte els
diferents contextos de relació professional.
CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, de la recerca o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
CE9 Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per
accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.
CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.

Competències transversals:
CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.
CT4 Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

I. BILINGÜISME: PRINCIPIS BÀSICS

1. Les societats bilingües

1.1. Societat i llengües en contacte

1.2. Tipologia de les situacions de contacte lingüístic

1.3. Sobre del concepte de diglòssia

2. L'individu bilingüe

2.1. Definició i característiques

2.2. Sobre la dicotomia bilingüisme compost / bilingüisme coordinat

2.3. Bilingüisme simultani vs. bilingüisme successiu

2.4. La personalitat del bilingüe

2.5. La relació entre llengües i emocions en el cas de les persones bilingües

3. L'adquisició del bilingüisme

3.1. L'adquisició del llenguatge en els bilingües familiars

3.2. Factors determinants en l'adquisició / aprenentatge d'una segona llengua (actituds, motivació,
identitat)

3.3. Interllengua, code-switching, translanguaging

3.4. L'enfocament nadiu vs. la visió holística del bilingüisme

II. PLURILINGÜISME I PSICOTERÀPIA

1. Psicoteràpia i assessorament per clients i terapeuts multilingües

2. Suport per als escolars que utilitzen les seves habilitats d'interpretació

III. L'EDUCACIÓ BILINGÜE

1. Un marc teòric per a l'educació bilingüe
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1.1. Una mica d'història. La conferència de Luxemburg

1.2. La distinció entre bilingüisme additiu i bilingüisme substractiu

1.3. La Hipòtesi d'Interdependència Lingüística

1.4. La Hipòtesi del Llindar

1.5. La diferenciació BICS / CALP

2. L'educació bilingüe: definició i tipologia (la classificació de Baker, 2006)

3. Programes d'immersió versus programes de submersió

3.1. Condicions dels programes d'immersió

3.2. Els programes de submersió lingüística

4. Programes d'immersió i alumnat de risc

4.1. Alumnat de baix nivell sociocultural

4.2. Alumnat amb baix quocient intel·lectual (QI)

4.3. Desenvolupament de la L1 en el moment d'inici del programa

5. Principals factors que expliquen els resultats en programes d'educació bilingüe

6. De l’educació bilingüe a la introducció d’una L3

IV. MARC INSTITUCIONAL I EDUCATIU DEL BILINGÜISME I EL PLURILINGÜISME A L'ESTAT ESPANYOL

1. Algunes consideracions prèvies en relació a la política lingüística de l'Estat espanyol.

1.1. El marc institucional i jurídic

2. Els sistemes educatius bilingües a l'Estat espanyol

2.1. L'educació bilingüe al País Basc

2.2. L'educació bilingüe a Catalunya

3. L'avaluació de l'educació bilingüe a l'Estat espanyol

V. LLENGUA, ESCOLA I IMMIGRACIÓ. PRESENTACIÓ D'ESTUDIS I REFLEXIONS PER A LA PRÀCTICA
EDUCATIVA.

Eixos metodològics de l'assignatura

- Classes magistrals

- Sessions de classe inversa

- Activitats específiques

- Debat dirigit en gran i petit grup

- Estudi de casos

- Sessions amb especialistes

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Cronograma de continguts

 Continguts

Setmana 1 Presentació

Setmana 2 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 3 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 4 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 5 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 6 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 7 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 8 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 9 L'educació bilingüe i plurilingüe

Setmana 10
El marc institucional i educatiu del bilingüisme i el plurilingüisme a l'Estat espanyol:
aprofundiment en el cas de Catalunya

Setmana 11 Llengua, escola i immigració

Setmana 12 Llengua, escola i immigració

Setmana 13 Tutories

Setmana 14 Tutories

Setmana 15 Tutories

Sistema d'avaluació

EVIDÈNCIES D'AVALUACIÓ

Activitats per desenvolupar a classe: 40%

Recensió crítica personal: 40%

Participació activa en classes teòriques presencials i debats: 20%

 

REQUISITS

Per poder aprovar l’assignatura és necessari aprovar cadascun de les tres evidències d’avaluació amb un mínim
del 50% de la nota.

Assistència: L’assistència és obligatòria a les classes pràctiques dels grups mitjans. Aquesta ha de ser igual o
superior al 80% del total de les sessions realitzades per a que es pugui computar la nota. En cas contrari, la part
pràctica quedarà suspesa.

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ:

La recuperació consisteix en un examen tipus test sobre els continguts treballats a la matèria

 

AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
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(Condició: certificat de discapacitat o de tenir alguna dificultat específica d’aprenentatge).

El professorat de l’assignatura podrà modificar el sistema d’avaluació i la realització d’activitats presencials i no
presencials, en funció de les Necessitats Educatives Específiques de cada alumne, sempre consensuat amb la
comissió d’Atenció a la Diversitat de la FEPTS o amb la UdL per a tothom.

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA PELS ESTUDIANTS AMB FEINA

(Condició: aprovació per part de la comissió pertinent del permís per a fer avaluació única).

L’avaluació es farà a través d’un portafolis.

 

OBSERVACIONS

Les produccions dels alumnes han de ser originals: el plagi és motiu suficient per suspendre la matèria.
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Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

- Classes magistrals

- Sessions de classe inversa

- Activitats específiques

- Debat dirigit en gran i petit grup

- Estudi de casos

- Videoconferències. Classes interactives. Resolució de conflictes i impressions.

- Fòrum

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Cronograma de continguts

 Continguts

Setmana 1 Presentació

Setmana 2 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 3 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 4 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 5 Bilingüisme: principis bàsics

Setmana 6 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 7 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 8 Plurilingüismo i psicoterapia

Setmana 9 L'educació bilingüe i plurilingüe

Setmana 10
El marc institucional i educatiu del bilingüisme i el plurilingüisme a l'Estat espanyol:
aprofundiment en el cas de Catalunya

Setmana 11
El marc institucional i educatiu del bilingüisme i el plurilingüisme a l'Estat espanyol:
aprofundiment en el cas de Catalunya

Setmana 12
El marc institucional i educatiu del bilingüisme i el plurilingüisme a l'Estat espanyol:
aprofundiment en el cas de Catalunya

Setmana 13 Llengua, escola i immigració

Setmana 14 Llengua, escola i immigració

Setmana 15 Llengua, escola i immigració
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Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

EVIDÈNCIES D'AVALUACIÓ

- Activitats per desenvolupar a classe presencial i on-line: 40%

- Recensió crítica personal: 40%

- Participació activa en classes teòriques presencials o virtuals i debats: 20%

2019-20


