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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 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 , MARIA ADELINA

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà, català i anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

HUGUET CANALIS, ANGEL angel.huguet@udl.cat 1,4

IANOS , MARIA ADELINA adelina.ianos@udl.cat 3,1
Contactar per correu per confirmar
tutories.

JANES CARULLA, JUDIT judit.janes@udl.cat 1,5

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura inclou el Mòdul Jean Monnet "Multilingualism and Multilingual Education in the European Union"
finançat per la Unió Europea – EACEA (101085440 — MULTILING-EU — ERASMUSJMO- 2022-HEI-TCH-RSCH).
Més informació: https://www.multiling-eu.udl.cat/ca/

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,
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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,
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

A. MULTILINGÜISME: ASPECTES EDUCATIUS, COGNITIUS I SOCIALS

I. Multilingüisme i educació

1. L'individu bilingüe
1. Definició i característiques
2. Sobre la dicotomia bilingüisme compost / bilingüisme coordinat
3. Bilingüisme simultani vs. bilingüisme successiu
4. Llengües, emocions, identitat

2. Un marc teòric per a l'educació bilingüe
1. La distinció entre bilingüisme additiu i bilingüisme subtractiu
2. La Hipòtesi d'Interdependència Lingüística
3. La diferenciació BICS / CALP

3. L'educació bilingüe: definició i tipologia
4. Principals factors que expliquen els resultats en programes d'educació bilingüe

II. Multilingüisme i psicoteràpia

1. Psicoteràpia i assessorament per clients i terapeutes multilingües
2. Suport per als escolars que utilitzen les seves habilitats d'interpretació

B. MÒDUL JEAN MONNET "MULTILINGUALISM AND MULTILINGUAL EDUCATION IN THE EUROPEAN
UNION"

I. Multilingüisme a la Unió Europea

1. La importància del Multilingüisme
1. Multilingüisme vs. Plurilingüisme
2. Llengües Oficials de la Unió Europea / Carta Europea de les Llengües / Protecció de les llengües

2022-23



minoritàries
3. El multilingüisme com a competència clau

2. El multilingüisme com a competència clau
1. Millora de les competències lingüístiques
2. El Marc Comú Europeu per a les Llengües

3. Iniciatives europees en matèria de llengües
1. El Dia Europeu de les llengües
2. El Segell Europeu de les llengües

4. Diversitat lingüística a la Unió Europea
1. Carta dels Drets Fonamentals de les llengües
2. Conveni Marc per a la Protecció de les minories nacionals

II. Multilingüisme i Educació. Polítiques de la Unió Europea

1. Polítiques de la UE en matèria de multilingüisme
1. Programa Erasmus+
2. Projectes finançats: LISTIAC i MultiMind
3. Monitor de l’Educació i de la Formació 

2. Cooperació
1. OCDE
2. Consell d’Europa

3. Activitats científiques
1. Enfocament de l’aprenentatge de llengües
2. Col·lecta de dades sobre l’aprenentatge de llengües
3. Contextos transnacionals: aprenentatge i manteniment de llengües per part d’alumnes migrants

4. Pràctiques d’innovació en l’ensenyament de llengües
1.  Ensenyament de llengües i diversitat a les escoles.

III. Multilingüisme i Educació. Enfocament Didàctic

1. Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües estrangeres (AICLE)
1. Principis bàsics (Ensenyament integrat de les Llengües, Translanguaging, 4Cs, …)

2. AICLE i ensenyament de llengües: estratègies metodològiques
3. L’enfocament global de l’ensenyament i aprenentatge de llengües
4. Conclusions i implicacions per a futurs/es docents

IV. Multilingüisme, Plurilingüisme i Empleabilitat

1. Competències lingüístiques i empleabilitat
2. Competències lingüístiques i treball
3. H2020, llengües i emplebilitat

1. L’Estratègia 2+1
2. Indicadors

4. Multilingüisme i mercat laboral a la Unió Europea
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Eixos metodològics de l'assignatura

 L’ assignatura implica 150 hores de treball que es distribueixen de la següent forma:

60 hores d’assistència a classe en sessions teòriques- pràctics. Aquestes sessions inclouen metodologies
com: classes magistrals, sessions de classe inversa, activitats específiques, debat dirigit en gran i petit
grup, anàlisi de casos i vídeos, anàlisi d'articles.
90 hores de treball autònom. Aquestes hores inclouen l’estudi del contingut de la matèria, les lectures que
es proposin des de la matèria, i altres activitats que faciliten la participació en l’aula.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Cronograma de continguts

 Continguts

Setmana 1
Presentació
Multilingüisme i educació

Setmana 2 Multilingüisme i educació

Setmana 3 Multilingüisme i educació

Setmana 4 Multilingüisme i educació

Setmana 5 Multilingüisme i psicoteràpia

Setmana 6 Multilingüisme i psicoteràpia

Setmana 7 Multilingüisme i psicoteràpia

Setmana 8 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme a la Unió Europea

Setmana 9 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme a la Unió Europea

Setmana 10 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme i Educació. Polítiques de la Unió Europea

Setmana 11 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme i Educació. Polítiques de la Unió Europea

Setmana 12 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme i Educació. Enfocament Didàctic

Setmana 13 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme i Educació. Enfocament Didàctic

Setmana 14 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme, Plurilingüisme i Empleabilitat

Setmana 15 Mòdul Jean Monnet. Multilingüisme, Plurilingüisme i Empleabilitat

Sistema d'avaluació

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA

L’avaluació és continuada i es basarà en les següents evidències:

Portafoli d'evidències Part A "MULTILINGÜISME: ASPECTES EDUCATIUS, COGNITIUS I SOCIALS":
60%

Activitats A.I. Multilingüisme i educació - 20%
Activitats A.II. Multilingüisme i psicoteràpia - 15%
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Test - 25%
Portafoli d'evidències Part B "MÒDUL JEAN MONNET - MULTILINGUALISM AND MULTILINGUAL
EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION": 40%

Activitats B.I. Multilingüisme a la Unió Europea - 10%
Activitats B.II. Multilingüisme i Educació. Polítiques de la Unió Europea - 10%
Activitats B.III. Multilingüisme i Educació. Enfocament Didàctic - 10%
Activitats B.IV. Multilingüisme, Plurilingüisme i Empleabilitat - 10%

Requisits per superar la matèria:

Aprovar les evidències que comptem com a mínim el 30% de la nota final. Si no es compleix aquest
requisit, no es farà el sumatori de totes les evidències d'avaluació de l'assignatura.
El sumatori de totes les evidències d'avaluació és major o igual a 50% (equivalent a un 5).
Assistència mínima del 80% a les diferents sessions pràctiques de la matèria.

Especificacions:

L'estudiantat podrà presentar-se a la prova de recuperació de totes aquelles evidències que compten com a
mínim el 30% de la nota o que tinguin algun requisit.
Les activitats presentades fora de termini rebran una penalització de 10% per cada dia de retard.
Quan es detecti plagi superior al 20% del total d’una activitat d’avaluació, es podrà donar com a suspesa
l'activitat i l'assignatura.

 

2. AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

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.

 

3. AVALUACIÓ ALTERNATIVA

L'avaluació alternativa es farà a través d'un portafoli que consisteix en diverses activitats: estudis de casos, anàlisi
d'articles, resum i síntesi, article d'opinió, autobiografia lingüística, etc.
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