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Subject identification

Subject 22035 - English Language and Culture
Credits 2 de presencials (50 hours) 1 de no presencials (25 hours) 3 de totals (75 hours).
Group Group 2, 2S, GEDI, GEI2 (Campus Extens)
Teaching period Second semester
Teaching language English

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Lecturers

Starting time Finishing time Day Start date Finish date Office

Antoni Monserrat Ferrer
toni.monserrat@uib.cat

18:00 19:30 Wednesday 13/01/2016 13/07/2016 AB09 Edifici
Ramon Llull

Contextualisation

NOTA IMPORTANT: Aquesta guia docent s'ha elaborat tenint en compte les directrius del MCER pel que
afecta al nivell B2 de competència lingüística en Anglès.
Amb la realització d'aquesta assignatura juntament amb la 22033 es reconeixerà a l'alumne un nivell de B2
en llengua anglesa. Aquesta assignatura està estretament relacionada amb l'assignatura de Llengua i es basarà
en la posada en pràctica de la llengua treballada a ambdues assignatures. L'anglès serà la llengua vehicular
de les classes i els materials de l'assignatura.
L' assignatura té tres principals objectius. El primer és desenvolupar en els alumnes la competència
comunicativa en llengua anglesa. El segon objectiu és donar una visió àmplia de l'àmbit cultural anglosaxó, des
de la perspectiva dels estudis de Grau en Educació Infantil. I finalment, el tercer objectiu és donar als alumnes
uns coneixements fonamentals de l'ensenyament de la llengua anglesa a través d'arees no lingüístiques o el
que es coneix com a CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprenentatge Integrat de
Coneixements Curriculars i Llengua Estrangera).
Els objectius i continguts s'estructuren en torn a dos grans parts, la teòrica i la pràctica.

Part teòrica
* Llengua anglesa. Els alumnes hauran d'adquirir una competència comunicativa a nivell de B2, adquirint
les competències i habilitats requerides al currículum d'aquest nivell especificat al Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües.

Part pràctica
* L'alumnat haurà d'elaborar durant tot el semestre material didàctic en llengua anglesa dissenyat amb
l'objectiu d'estimular l'aprenentetge significatiu de la llengua estrangera per a l'alumnat d'Educació Infantil.
L'elaboració d'aquest material i l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per al desenvolupament
d'aquesta tasca, es duran a terme durant el semestre a través del mètode d'aprenentatge basat en projectes.

* Ensenyament de la llengua anglesa. Els alumnes adquiriran un coneixement general de la didàctica de la
llengua anglesa, posant especial atenció en l'enfocament de l'ensenyament de la llengua estrangera a l'alumnat
de 0 a 4 anys.
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Les raons per a la integració d'aquesta àrea de llengua estrangera estan àmpliament justificades. El món
globalitzat en el que vivim té l'anglès com a principal llengua vehicular i com a conseqüència, en l'actual
context educatiu l'anglès ha adquirit un paper important en totes les professions, entre les quals també
la de mestre. La competència comunicativa en anglès ha esdevingut una competència bàsica per al bon
desenvolupament professional i un futur aprenentatge al llarg de la vida.
Concretament, en el cas dels mestres, l'aprenentatge de l'anglès i la seva didàctica és molt adient per a la
gestió de projectes europeus i així com per a fer transferències metodològiques de la didàctica d'una llengua
estrangera a la didàctica de les llengües maternes.

Requirements

És molt recomenable per al correcte seguiment d'aquesta assignatura, que l'alumne ja tingui una bona
competència comunicativa en anglès.

Recommendable
Recomanables
És recomanable que l’alumnat que es matriculi a aquesta assignatura optativa tingui un interès definit per
a la llengua i la cultura anglosaxones. Aquest és un requisit recomanable perquè, tot i que no es requereix
un alt nivell d’anglès per matricular-s’hi, sí que s’ha de tenir molt present que les sessions es duran a terme
íntegrament en anglès, i que els continguts de l’assignatura fan referència quasi exclusivament a la realitat
anglosaxona actual.

Skills

Les competències que l'alumnat adquirirà al llarg del curs seran de tres caires, principalment:
* Les competències lingüístiques: clarament relacionades amb l'aprenentatge de la llengua anglesa, emperò
també amb l'adquisició de les habilitats comunicatives necessàries per a la correcta transmissió d’informació
a diversos tipus d’audiències (infants, adults, etc.)
* Les competències culturals: a través del desenvolupament de projectes l’alumnat estarà en contacte amb les
estratègies culturals que dins la cultura anglosaxona, especialment l’angloamericana, s’introdueixen dins els
productes que els mitjans de comunicació, així com les editorials educatives, creen pels infants.,
* Les competències personals: a través del treball en equip en grups grans i petits, l’avaluació dels companys,
l’autoavaluació i la reflexió sobre el procés d’aprenentatge es pretén que l’alumnat assoleixi un coneixement
de les seves pròpies estratègies com alumne i com futur docent per tal de, un cop identificades, millorar-les,
enriquir-les o, simplement, definir-les.

Specific
* 1. Capacitat per a desenvolupar tècniques i estratègies de comunicació (Competència 21)..
* Capacitat d'expressar-se amb fluïdesa i per escrit en llengua anglesa, amb la fluïdesa, correcció i

complexitat adequats a cada context i situació. (Competència 22).

Generic
* 1. Capacitat en l'adquisició d'estratègies per a l'aprenentatge autònom i col.laboratiu (Competència 29)..
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Basic
* You may consult the basic competencies students will have to achieve by the end of the degree at the

following address: http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/

Content

Els continguts de l'assignatura es poden entendre en dos grans blocs:

* Bloc 1: Cultura i didàctica (Projecte de recerca)
* Bloc 2: Llengua Anglesa

Theme content
Bloc 1. Cultura i didàctica (Projecte de recerca)

"Writing an Audiobook"

L'alumnat haurà de completar un treball de recerca durant tot el curs, a través del sistema
d'aprenentatge per projectes.

Bloc 2. Llengua Anglesa
Llengua anglesa. Revision (B1)
Verb tenses: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Conditionals.
Comparatives, superlatives.
Question words.
Time expressions

Llengua anglesa. Future tenses
Future to express prediction and intention. Will, going to, present continuous and present
simple.

Llengua anglesa. Modal verbs
Present and past tenses of the modal verbs.
Ability, certainty, prohibition / obligation, suggestion, need.

Llengua anglesa. Conditionals
The four different structures to write a conditional statement.

Llengua anglesa. The Passive Voice
Uses and structure of the passive voice.

Llengua anglesa. Relative clauses
Defining and non-defining relative cluses.

Llengua Anglesa. Phrasal Verbs
Uses and meanings of phrasal verbs in English. A comprehensive list.

Llengua Anglesa. Reported speech
Reporting verbs, indirect questions, imperatives, and affirmative and negative statements.

http://www.uib.eu/study/grau/Basic-Competences-In-Bachelors-Degree-Studies/
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Teaching methodology

La metodologia estarà basada principalment en el mètode d' aprenentatge basat en projectes (PBL). Això
implica, sobre tot, la priorització del treball en grup, la realització de seminaris i grups de debat, les propostes
de tallers amb objectius multidisciplinars (arts plàtiques, noves teconologies, música...) i les presentacions
orals a tot el grup.

Tanmateix, també hi haurà algunes sessions, aquelles que es dediquin a desenvolupar els temes de llengua
anglesa més enfocats a l’aprenentatge de les estructures gramaticals, on es dedicarà una part de la classe a la
tradicional lliçó magistral. Aquesta circumstància no s’allargarà mai més de la meitat de la sessió, excepte en
casos molt expepcionals, i l'alumnat no ha d'esperar que aquesta sigui la dinàmica diària.

In-class work activities

Modality Name Typ. Grp. Description Hours

Theory classes Llengua Anglesa Large group (G) Els continguts purament lingüístics que es tractaran a classe
s'impartiran de manera interactiva, tot i que més teòrica que
les altres modalitats.
Aquestes classes mai duraràn més de la meitat de la sessió,
per tal de deixar temps per a l'aprenentatge significatiu que
desenvoluparem a través de la realització del projecte.
Ara bé, el contingut d'aquestes sessions serà clau no només
per al correcte i satisfactori desenvolupament de les habilitats
lingüístiques de l'alumnat, emperò també de les competències
comunicatives que hauran d'assolir al llarg del semestre.

15

Seminars and
workshops

Projecte Medium group (M) L'aprenentatge basat en projectes requereix que l'alumnat
participi de manera activa tan dins com fora de l'aula. És per
això que a totes les sessions del semestre es duran a terme
tallers i/o seminaris, on l'alumnat hi participarà actualitzant al
grup gran dels desenvolupaments del seu rojecte.

30

Practical classes Presentacions orals Large group (G) Al llarg del curs realitzarem una sèrie de presentacions
orals curtes per tal de proporcionar a l'alumnat l'oportunitat
de desenvolupar les seves competències comunicatives. En
aquestes presentacions l'alumnat haurà de defensar diferents
parts del seu projecte, en grup i individualment, tenint en
compte diferents tipus d'audiència.

5

At the beginning of the semester a schedule of the subject will be made available to students through the
UIBdigital platform. The schedule shall at least include the dates when the continuing assessment tests will
be conducted and the hand-in dates for the assignments. In addition, the lecturer shall inform students as to
whether the subject work plan will be carried out through the schedule or through another way included in
the Campus Extens platform.

Distance education work activities
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Modality Name Description Hours

Individual self-
study

Projecte El desenvolupament del projecte serà una tasca que s'allargarà durant tot el
semestre i el treball autònom de l'alumnat pel que fa a recerca, documentació
i perfeccionament de tècniques comunicatives, és indispensable per a assolir
els objectius d'aquesta assignatura.

5

Group self-study Projecte El desenvolupament del projecte serà una tasca que s'allargarà durant tot el
semestre i el treball en grup de l'alumnat pel que fa a recerca, documentació i
perfeccionament de tècniques comunicatives, és indispensable per a assolir
els objectius d'aquesta assignatura.

20

Specific risks and protective measures
The learning activities of this course do not entail specific health or safety risks for the students and therefore
no special protective measures are needed.

Student learning assessment

Llengua Anglesa

Modality Theory classes
Technique Short-answer tests (non-retrievable)
Description Els continguts purament lingüístics que es tractaran a classe s'impartiran de manera interactiva, tot i que

més teòrica que les altres modalitats. Aquestes classes mai duraràn més de la meitat de la sessió, per tal de
deixar temps per a l'aprenentatge significatiu que desenvoluparem a través de la realització del projecte. Ara
bé, el contingut d'aquestes sessions serà clau no només per al correcte i satisfactori desenvolupament de les
habilitats lingüístiques de l'alumnat, emperò també de les competències comunicatives que hauran d'assolir al
llarg del semestre.

Assessment criteria Es realitzarà una prova on l'alumnat haurà de respondre a una sèrie de preguntes de resposta breu, així com
resoldre una sèrie d’exercicis relacionats amb els temes de llengua anglesa que s’hagin preparat dins l’aula
durant el curs.

Final grade percentage: 30%

Projecte

Modality Seminars and workshops
Technique Papers and projects (non-retrievable)
Description L'aprenentatge basat en projectes requereix que l'alumnat participi de manera activa tan dins com fora de

l'aula. És per això que a totes les sessions del semestre es duran a terme tallers i/o seminaris, on l'alumnat hi
participarà actualitzant al grup gran dels desenvolupaments del seu rojecte.

Assessment criteria El pes de l’assignatura recau en el desenvolupament del projecte. L’alumnat serà avaluat durant tot el curs tenint
en compte diversos aspectes com poden ser la participació activa, la dedicació al projecte, la qualitat
de la recerca, les estratègies emprades pel treball en grup, etc. Finalment, el producte final també rebrà una
avaluació, tan del professorat com de l’alumnat.
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És indispensable tenir una puntuació de 5 o més de l'avaluació del projecte per poder aprovar l'assignatura.

Final grade percentage: 30%

Presentacions orals

Modality Practical classes
Technique Oral tests (non-retrievable)
Description Al llarg del curs realitzarem una sèrie de presentacions orals curtes per tal de proporcionar a l'alumnat

l'oportunitat de desenvolupar les seves competències comunicatives. En aquestes presentacions l'alumnat
haurà de defensar diferents parts del seu projecte, en grup i individualment, tenint en compte diferents tipus
d'audiència.

Assessment criteria Les presentacions orals, de caire obligatori, s’hauran de preparar seguint les instruccions que indiqui la
persona responsable de l’assignatura. S’avaluarà a parts iguals el contingut, l’ús de la llengua anglesa i
l’adequació a l’audiència. L’avaluació la duran a terme tant l’alumnat com el professorat.

Final grade percentage: 30%

Projecte

Modality Individual self-study
Technique Papers and projects (non-retrievable)
Description El desenvolupament del projecte serà una tasca que s'allargarà durant tot el semestre i el treball autònom de

l'alumnat pel que fa a recerca, documentació i perfeccionament de tècniques comunicatives, és indispensable
per a assolir els objectius d'aquesta assignatura.

Assessment criteria
Final grade percentage: 5%

Projecte

Modality Group self-study
Technique Papers and projects (non-retrievable)
Description El desenvolupament del projecte serà una tasca que s'allargarà durant tot el semestre i el treball en grup de

l'alumnat pel que fa a recerca, documentació i perfeccionament de tècniques comunicatives, és indispensable
per a assolir els objectius d'aquesta assignatura.

Assessment criteria
Final grade percentage: 5%

Resources, bibliography and additional documentation

Durant el curs s’aniran proporcionant materials bibliogràfics personalitzats, ja que cadascun dels projectes
requerirà una bibliografia específica. Com bibliografia bàsica podem destacar els següents títols.

Basic bibliography

* Vince, M. and Sunderland, P. 2003. Advanced Language Practice (with key) English Grammar and
Vocabulary. Macmillan.
* Murphy, R. 1994. English Grammar in Use (with Answers). Cambridge: C.U.P.
* Swan, M. 2000. Practical English Usage. Oxford: O.U.P.
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* Thompson, A.J. and Martinet, A.V. 1986. A Practical English Grammar. Oxford: O.U.P.
Dictionaries:
* Collins Cobuild English Language Dictionary. 1995. Cambridge: C.U.P.
* New Oxford Thesaurus of English. 2000. Oxford: O.U.P.

Complementary bibliography

Els llibres del següent llistat es poden trobar tots a la biblioteca de la UIB:
English around the world :Sociolinguistics perspectives / Jenny Cheshire (ed) Cambridge : Cambridge
University Press, c1991
Crystal, David, English as a global language /David Crystal. 2nd ed., 7th repr. Cambridge, UK
[etc.] :Cambridge University Press,2003.
English for specific purposes :studies for classroom development and implementation /Ana Bocanegra
Valle, Mª del Carmen Lario de Oñate, Elena López Torres, eds. Cádiz :Universidad de Cádiz, Servicio de
Publicaciones,2007
Haines, Simon F. E. Around Britain :texts from day-to-day sources for reading comprehension /by Simon
F.E. Haines. 1st ed. Oxford [Oxfordshire] ;New York :Pergamon Press,1984.
Peck, Antony J. Language teachers at work :a description of methods /Antony J. Peck.
London :Prentice Hall,1988.
English teaching perspectives /[compiled by] Donn Byrne. London :Longman,1980.
English today :the international review of the english language. Cambridge :Cambridge University Press


