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Identificació de l'assignatura

Nom
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

11179 - Anàlisi de Necessitats Lingüístiques, Adquisició i Didàc. de Lleng.
Estrang
0,4 de presencials (10 hores) 4,6 de no presencials (115 hores) 5 de totals (125
hores).
Grup 1, 1S (Campus Extens)
Primer semestre
Castellà

Professors
Professor/a
Gloria Isabel Bosch Roig
gloria.bosch@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització
Aquesta assignatura és de caràcter teòric i pràctic. S'analitzaran de forma crítica les principals teoríes,
conceptes i principis que descriuen els processos d'adquisició i d'ensenyament-aprenentatge de segones
llengües, especialment l'alemany. Es revisaran especialment les darreres aportacions científiques sobre els
factors que faciliten l'aprenentatge.
La segona part de l'assignatura és de caràcter aplicat i pràctic. Treballarem la metodologia de l'anàlisi de
necessitats lingüístiques a l'àmbit del turisme i farem propostes concretes per l'aprenentatge de l'alemany amb
finalitats professionals.

Requisits
Els alumnes hauran de tenir coneixements de castellà, català, anglès i alemany

Essencials
Llegir i escriure correctament el castellà i català

Recomanables
Tenir un nivell B2 d'anglès i un nivell B1 com a mínim d'alemany

Competències
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L'objectiu d'aquest curs és conèixer els principals mètodes d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu que s'apliquen als
estudis sobre l'anàlisi de necessitats lingüístiques dins diferents ambits professionals

Específiques
* Aplicació d'eines d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu a l'estudi de necessitats lingüístiques.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts
Treballarem amb les principals teories d'adquisició i aprenentatge de llengües estrangeres (llengües per a
fins específics) especialment aplicades a l'aprenentatge de l'alemany i les relacionarem amb aspectes com la
motivació i les necessitats lingüístiques individuals i professionals.

Continguts temàtics
Bloc 1. 1. Teories i enfocaments sobre l'adquisició i aprenentatge de llengües estrangeres
Bloc 2. 2. Metodologia i didàctica de llengües estrangeres (Alemany)
Bloc 3. 3. Anàlisi de necessitats lingüístiques

Metodologia docent
Els alumnes hauran de participar activament als seminaris i també hauran de fer treballs de camp. És
fonamental que els alumnes puguin llegir textos acadèmics en anglès, fer resums i presentacions (tant en
anglès, castellà, català o alemany). Segons el perfil de l'alumnat es decidirà la llengua del curs.

Volum de treball
Una part del curs serà de caràcter no presencial - les activitats no presencials seran de caràcter pràctic.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Seminaris i tallers

Tip. agr.

Descripció

Hores

Grup mitjà (M) Introducció dels temes i propostes de treball

10

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.
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Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Estudi i treball
autònom individual

Descripció

Hores

Aplicar els coneixements adquirits durant les activitats presencials

115

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Per poder aprovar l'assignatura, al final del curs s'haurà de presentar un mini anàlisi de necessitats lingüístiques
reals fet a empreses o institucions.
Seminaris i tallers
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Seminaris i tallers
Treballs i projectes (no recuperable)
Introducció dels temes i propostes de treball
Participació activa, lectures, presentacions, tests

Percentatge de la qualificació final: 50%

Estudi i treball autònom individual
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (recuperable)
Aplicar els coneixements adquirits durant les activitats presencials
Lliurament de tasques i treballs

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Es posarà a disposició dels alumnes a principi de curs una llista amb bibliografia actualitzada.
Bibliografia bàsica
Es presentarà al començament del curs
Bibliografia complementària
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Es presentarà al començament del curs
Altres recursos
Es presentaran al començament del curs
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