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Informació general de l'assignatura

Denominació EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Codi 12351

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Llengües Aplicades 1 OBLIGATÒRIA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 3.2 1.8

Nombre de grups 1 1

Coordinació MANCHO BARES, GUZMAN

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

Hores de treball de l'alumne :125

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Espanyol / Català / Anglès
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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

MANCHO BARES, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 2,2

MOORE DE LUCA , EMILEE SARAH emilee.s.moore@gmail.com 2,8

Informació complementària de l'assignatura

En aquesta matèria es pretén (a) conèixer els fonaments per a comprendre el fenomen del bilingüisme i plurilingüisme en el context educatiu intercultural i (b) analitzar models i contexts
que ens permetin millorar les condicions d’aprenentatge d’aquests estudiants.

L'assignatura inclou una prova d'autenticació de l'alumnat sense pes en la ponderació de la nota final. Consisteix en la convocatória en dia/hora única en la sessió de videoconferència
planificada para la prova al final de semestre.

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura de English for Business I
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:
- El responsable de l'enregistrament i l'ús de la imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003
Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
- Les imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura.
- Les imatges i veus enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i
eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Les veus i imatges són imprescindibles per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i un deure del professorat de les universitats, que ha d'exercir amb
llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment de l’estudiantat per
enregistrar les seves veus i imatges amb aquesta exclusiva finalitat, la d'impartir docència en aquesta assignatura.
- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- L’estudiant pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les
finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pot presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu
electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conèixer els fonaments teòrics del fenomen del bilingüisme i plurilingüisme en contextos educatius interculturals
2. Conèixer models i contextos que permetin millorar les condicions d’aprenentatge d’estudiants en contextos de diversitat sociocultural
3. Analitzar els principis bàsics que han de regir l’educació en entorns plurilingües i interculturals
 

Competències

Básiques

CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars)
relacionats amb la seva àrea d’estudi
CB9 Saber comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense
ambigüitats

Especifiques

CE1 Usar el català o el castellà a un nivell d’expert professional així com l’anglès o el francès a un nivell avançat
CE2 Integrar els coneixements lingüístics amb els de les altres disciplines
CE3 Implantar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l’ensenyament, la correcció lingüística, la terminologia i la comunicació intercultural
CE4 Planificar i gestionar la diversitat lingüística i les situacions de comunicació intercultural
CE8 Dissenyar un pla docent d’una llengua i portar-lo a la pràctica de manera efectiva i eficient
CE9 Definir, programar i avaluar el propi aprenentatge d’una llengua estrangera

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. L'aprenentatge de llengües en entorns multilingües i la competència plurilingüe
1. L'aprenentatge de llengües en entorns multilingües
2. Fenòmens individuals i socials en l'aprenentatge de llengües
3. La competència plurilingüe

2. Models d'educació multilingüe/plurilingüe
1. Tipologies d'educació multilingüe/plurilingüe
2. Recursos didàctics per a l'educació multilingüe/plurilingüe

3. Docència universitària en/d'anglès
1. Models d'ensenyament d'anglès/en anglès a la universitat
2. Reptes i oportunitats de la docència universitària en anglès
3. Proposta didàctica

Eixos metodològics de l'assignatura

Distribució de la informació a l'espai virtual i formes de comunicació:

- A l'espai Recursos trobareu per a cada mòdul:

Objectius
Índex: inclou el programa dels continguts de cada mòdul i enllaços entre aquests i els materials de la bibliografia.
Documentació: bibliografia més adequada per al treball corresponent a cada mòdul

- A l'espai Activitats trobareu els documents corresponents a les activitats que es realitzaran durant el curs. Es podrà consultar la nota a través d'aquest espai o el de Qualificacions.

- L'espai Correu serà l'instrument de comunicació que s'utilitzarà entre el professorat i els estudiants, així com entre el professor i un estudiant individual en els casos en què tant un com
un altre considerin necessària la privadesa. Us preguem que no utilitzeu el correu extern del professor, excepte si això resultés absolutament necessari.
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- A l'espai Anuncis el professorat podrà indicar incidències relacionades amb l'assignatura que no estiguin directament relacionades amb els continguts.

- A l'espai Qualificacions trobareu la qualificació de les activitats així com la nota final de l'assignatura.

NOTA: Recomanem que la connexió amb l'espai virtual de l'assignatura sigui de caràcter diari. En qualsevol cas, no és recomanable que un estudiant passi més de 48 hores sense
connectar-se.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

DATES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

UNITAT INICI ACTIVITATS (data de lliurament) FINAL

Unitat 1 17 d'octubre

Activitat 1: Vídeo (30 d'octubre)
Activitat 2: Participació al fòrum (6 de novembre)
Activitat 3: Diari de camp (20 de novembre)
Activitat 4: Assaig (20 de novembre)

 20 de novembre

Unitat 2 21 de novembre
Activitat 5: Vídeo (27 de novembre)
Activitat 6: Participació al fòrum (4 de desembre)
Activitat 7: Anàlisi de recursos (11 de desembre)

11 de desembre

Unitat 3 12 de desembre
Activitat 8: Participació al fòrum (18 de desembre)
Activitat 9: Assaig (15 de gener)
Activitat 10: Anàlisi de recursos (5 de febrer)

5 de febrer

Sistema d'avaluació

a) Tots els treballs s'avaluaran de 1 a 10 punts.

b) Els percentatges de la nota final estan distribuïts de la següent manera:

Activitats 1 i 2: 10%
Activitats 3 i 4: 25%
Activitats 5 i 6: 10%
Activitat 7: 10%
Activitat 8: 10%
Activitat 9: 25%
Activitat 10: 10%

c) Les activitats d'avaluació es poden lliurar en les següents llengües: español, català o anglès

d) Les notes de cada activitat no es publicaran més tard de 15 dies naturals deprés de la seva data de termini. S'aplicarà la següent política de penalització en el lliurament de les
activitats:

- Descopmpte de 10% si l'activitat es lliura entre 1 i 7 dies deprés de la data de lliurament
- Descopmpte de 30% si l'activitat es lliura entre 8 i 14 dies deprés de la data de lliurament
- No s'avaluaran quantitativament les activitats lliurades amb 15 dies de retard.

e) En cas de plagi, s'aplicarà el que estableix la "Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els i màsters a la UdL".

f) L’assignatura inclou una prova d’autentificació de l’alumnat sense pes en la ponderació de la nota final. Consisteix en la convocatòria en dia/hora única en la sessió de
videoconferència planificada per a la prova al final del semestre.
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