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Informació general de l'assignatura

Denominació INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN
LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)

Codi 14311

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Formació del
Professorat de Secundària i
Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes (M 2010)

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1 4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació VRACIU , ALEXANDRA

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits Mòdul 1: Alexandra Vraciu (1.5 ECTS) 
Mòdul 2: : Alexandra Vraciu (2.5 ECTS) 
Mòdul 3: Alexandra Vraciu (1 ECTS)
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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

VRACIU , ALEXANDRA alexandra.vraciu@udl.cat 5

Objectius acadèmics de l'assignatura

L’objectiu global de la matèria és complementar la formació del futur professorat de secundària proporcionant
coneixements i recursos per dissenyar accions d'innovació docent fonamentades en la observació sistemàtica del
procés d’ensenyament/aprenentatge de llengües en el context d'un institut i en el coneixement i les evidències més
recents sobre la innovació educativa i l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès llengua estrangera. Amb aquesta
finalitat s’han fixat 5 objectius específics:

1. Familiaritzar-se amb els paradigmes i el rol de la innovació educativa en l'ensenyament/aprenentatge (de l'anglès
llengua estrangera) a l'educació secundària

2. Conèixer tècniques i procediments de la innovació educativa basada en evidències.

3. Iniciar-se en l’aplicació d’aquestes tècniques a l’aula d'anglès a secundària.

4. Conèixer propostes innovadores en l’ensenyament de llengües i avaluar la seva aplicabilitat a l'educació
secundària.

5. Adquirir els coneixements bàsics per poder dissenyar i redactar un projecte d’innovació docent (el treball de fi de
màster/ TFM).

 

 

 

Competències

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 

(E22) Saber i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.
(E23) Analitzar críticament el desenvolupament de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació
utilitzant indicadors de qualitat.
(E24) Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera i plantejar
alternatives i solucions.
(E25) Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació i avaluació educatives i ser capaç
de dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació en la didàctica de la llengua
estrangera.

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 

(G2) Comunicació oral i escrita
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(G3) Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
(G4) Capacitat d’organització i planificació.
(G5) Habilitat de gestió de la informació
(G8) Aplicació de les TIC en l’exercici professional.
(G11) Utilització de la llengua estrangera.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Module 1: Innovation in English Language Teaching (ELT)

1.1 Defining innovation in  educative practice and the Catalan secondary education curriculum

1.2 Mapping out new educative paradigms and innovative pedagogies

1.3 Principles of instructed (foreign) language learning

1.4 Approaches to evidence-based innovation in teaching and learning

1.5 Tools for classroom observation and reflexive teaching

 

Module 2: Innovative research-based approaches to ELT (selected topics)

2.1. Learning environments

2.2 Learner engagement, motivation and emotions in the foreign language class

2.3 Co-operative learning

2.4 Learning languages with technology

2.5 Task-based language teaching

2.6 Inquiry-based language teaching

2.7 Peer interaction

 

Module 3: Writing an innovation project for ELT (TFM)

3.1 Structure of the TFM Teaching Innovation Proposal

3.2 Formal characteristics

3.3 Style and register conventions

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de l’assignatura serà variada, amb classes expositives, treballs en grup gran, petit grup,
individuals, debats, etc. i pressuposa una participació activa de l’alumnat en les sessions presencials i en els
treballs de grup. Els materials a treballar seran  diversos, tant en format digital com en format paper.

Es comptarà amb lectures obligatòries i altres de recomanades dels diferents continguts de l’assignatura que es
penjaran al Campus Virtual.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Mòdul Període

Module 1: Innovation in English Language Teaching
(ELT)
 

17/10/2019 - 14/11/2019

Module 2: Innovative research-based approaches to
ELT

13/01/2020 - 12/02/2020

Module 3: Writing an innovation project for ELT (TFM)
 

17/02/2020, 19/02/2020 i 22/04/2020

Sistema d'avaluació

L’avaluació de la matèria serà continuada al llarg de tot el curs. L’avaluació es centrarà en l’adquisició de les
competències específiques i genèriques de l'assignatura i constarà de les 3 evidències següents:

 

EVIDÈNCIA D’AVALUACIÓ 1: Mòdul 1

Descripció de l’evidència 1:

Text argumentatiu de reflexió sobre el projecte lingüístic i les pràctiques docents a l'aula d'anglès en un centre
d'educació secundària (individual)

 

Competències a avaluar:

E.23 Analitzar críticament la tasca de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació utilitzant indicadors de
la qualitat.

E.24 - Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera i plantejar
alternatives i solucions.

G2- Comunicació oral i escrita.

G 5- Habilitat de gestió de la informació.

G11- Utilització de la llengua estrangera.

 

Puntuació: 40%

Data de realització: 07/01/2020

Re-avaluació: 31/01/2020

 

Indicadors i criteris de valoració de l’evidència 1:

Els indicadors giraran al voltant dels següents 3 aspectes:

a. Capacitat d'observació i d'anàlisi crític del projecte lingüístic i de les pràctiques docents en el context de
l'ensenyament de l'anglès llengua estrangera en un centre de secundària

b. Capacitat d'establir relacions amb els marcs teòrico-conceptuals de l'ensenyament/aprenentatge de les
llengües estrangeres, la innovació i la recerca educativa

c. Capacitat d'utilitzar un llenguatge tècnic i especialitzat
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EVIDÈNCIA D’AVALUACIÓ 2: Mòdul 2

Descripció de l’evidència 2:

Presentació oral d'un enfocament innovador en l'ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres (en
parelles/petit grup)

 

Competències a avaluar:

E.22 - Saber i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.

E.25 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació i avaluació educatives i ser capaç de
dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació en la didàctica de la llengua estrangera.

G3 - Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

G4 - Capacitat d’organització i planificació.

G8-  Aplicació de les TIC en l’exercici professional.

G11- Utilització de la llengua estrangera.

 

Puntuació: 40%

Data de realització: 13/01/2020 - 12/02/2020

Re-avaluació: 22/04/2020

 

Indicadors i criteris de valoració de l’evidència 3:

Els indicadors giraran al voltant dels següents 3 aspectes:

a. Capacitat de sintetitzar textos d'especialitat sobre l'ensenyament/aprenentatge de llengües estrangeres,
innovació i recerca educativa

b. Capacitat d'analitzar les propostes innovadores, tant el seu disseny com el seu impacte
c. Capacitat de dissenyar una proposta d'innovació docent en el context d'un centre de secundària
d. Saber utilitzar un llenguatge tècnic i especialitzat

 

EVIDÈNCIA D’AVALUACIÓ 3: Mòdul 3

Descripció de l’evidència 3:

Estudi comparatiu entre 2 TFMs i avaluació dels dos documents mitjançant una rúbrica

 

Competències a avaluar:

E22. Saber i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialització cursada.

E.23 Analitzar críticament la tasca de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació utilitzant indicadors de
la qualitat.

G2 - Comunicació oral i escrita.
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G3 - Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

G11- Utilització de la llengua estrangera.

Puntuació: 20%

Data de realització: 13/03/2020

 

Indicadors i criteris de valoració de l’evidència 3:

Els indicadors giraran al voltant dels següents 3 aspectes:

a. Saber identificar les característiques formals i de contingut de les diferents seccions d'un TFM
b. Saber avaluar el plantejament, la implementació i els resultats d'un projecte d'innovació docent
c. Saber justificar la seva avaluació emprant un argumentari teòric-pràctic
d. Saber utilitzar un llenguatge tècnic i especialitzat i d’un registre formal

N.B.

Totes les proves es realitzaran en llengua anglesa. La correcció lingüística a nivell oral i escrit forma part de la
qualificació i ha de correspondre a un nivell com a mínim igual al C1. Evidències orals i/o escrites d'un domini de la
llengua anglesa inferior a aquest nivell en qualsevol de les proves suposaran la qualificació de suspens en aquella
prova.
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