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COMPETÈNCIES 
 

- Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts dels estudis superiors en 
anglès. 

- Conèixer contextos i situacions en els quals es poden aplicar els continguts 
curriculars dels estudis superiors en anglès. 

- Conèixer la interacció entre usos lingüístics, aplicacions professionals i societat en 
relació a l’anglès. 
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OBJECTIUS 

 
L’objectiu global de la matèria és complementar la formació de l’alumnat tot reforçant 
diferents aspectes dels seus estudis de grau i apuntant la utilitat d’aquests coneixements 
en la tasca docent. Amb aquesta finalitat s’han fixat 4 objectius específics: 
1. Desenvolupar la competència comunicativa en anglès, especialment pel que fa a les 

habilitats productives i a la capacitat d’avaluar la correcció de textos produïts per altres. 
2.  Vincular la llengua anglesa i el seu ensenyament/aprenentatge amb el context social i 

cultural d’un món cada vegada més plurilingüe i globalitzat.  
3. Aprofitar els coneixements i la sensibilitat literària i artística dels alumnes per plantejar 

activitats d’aprenentatge basades en l’escriptura creativa, i millorar les destreses 
comunicatives des d’una vessant teatral. 

 

 

CONTINGUTS 
 
Mòdul 1: Developing oral and written skills at advanced level. 

1.1. Indicators for the advanced level in EFL communicative competence. 
1.2. Developing oral skills at advanced level. 
1.3. Developing written skills at advanced level. 

 
Mòdul 2: Language, society and culture.  
 2.1. Teaching English as an international language 

2.2. Multilingual competence and multilingual education 
2.3. Developing intercultural comunicative competence 
  

Mòdul 3: Language and artistic expression.  
3.1 Literature and art for education: preliminary considerations 
3.2 Literature and creative writing as educational resources for the SL classroom 
3.3 The SL teacher as actor and director: theatre and education 
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METODOLOGIA 

 
Les activitats formatives i les estratègies són: 

a. Classes expositives (20%) 
b. Activitats pràctiques i debats (20%) 
c. Lectura i anàlisi de documents (30%) 
d. Elaboració de treballs (15%) 
e. Exposicions orals (15%) 

 
 

AVALUACIÓ  
 

- Presentació oral: (a) formes i recursos emprats (25%); continguts (25%).  
- Activitats puntuals d'avaluació continuada (40%)  

o 1 activitat escrita amb una extensió de 500-1000 paraules per cada 1,5 ECTS 
o 1 presentació oral (10-15 minuts) 

- Participació en les classes presencials i en les activitats virtuals (10%) 
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CRONOGRAMA 

  

SESSIÓ PROFESSORAT CONTINGUTS TASCA PROFESSORAT TASCA ALUMNAT AVALUACIÓ 

PRIMER PERÍODE: SETMANES 1-6 

Setmana 1 
 
dimecres 
9/10/13 
 

Cots (Llurda) Globalization and the 

politics of English as an 

international language. 

 

Activació de coneixements previs 

mitjançant preguntes 

Presentació del tema. 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat 

Assistència i participació 

Realització de tasques en grups 

proposades 

Reflexió conjunta sobre les 

lectures obligatòries del tema. 

Participació a partir del treball 

fet prèviament per l’alumne/a 

 

Setmana 2 
 
dijous 
16/10/13 
 

Cots (Llurda) The issue of 'nativeness' in 

learning and using English 

as a foreign language. 

 

Activació de coneixements previs 

mitjançant preguntes 

Presentació del tema. 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat 

Assistència i participació 

Realització de tasques en grups 

proposades 

Reflexió conjunta sobre les 

lectures obligatòries del tema. 

Participació a partir del treball 

fet prèviament per l’alumne/a  

Assaig argumentatiu conjunt 

de les sessions dirigides pel 

profesor Llurda. 

Setmana 3 
 
dimecres 
23/10/13 
 

Guallar Indicators for the advanced 

level in EFL communicative 

competence 

Presentació tema. 

Fer reflexionar a l’alumnat sobre 

els coneixements previs. 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques proposades 

 

Assistència i participació. 

Setmana 3 
 
dijous 
24/10/13 
 

Cots Multilingual competence 

and multilingual education  

Activació de coneixements previs 

mitjançant preguntes 

Presentació del tema. 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques proposades 

Reflexió sobre la lectura 

obligatòria del tema. 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a. 
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Setmana 4 
 
dimecres 
30/10/13 
 

Guallar Developing oral skills at the 

advanced level. 
Presentació d’activitats 

Reading aloud  

Assistència i participació 

Realització de tasques 

individuals i  en grups 

proposades 

 

Assistència i participació 

Setmana 4 
 
dijous 
31/10/13 
 

Cots Multilingual competence and 

multilingual education 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat. 

Presentació del tema 

Guia per a l’anàlisi de dues 

pàgines web sobre la promoció del 

multilingüisme a l’escola 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques proposades 

Reflexió sobre la lectura 

obligatòria del tema. 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a  

 

Setmana 4 
SESSIÓ  
ON LINE 

Cots Multilingual competence and 

multilingual education 
Proposta d’activitat de reflexió per 

parelles sobre la noció de 

“competència multilingüe”. 

Organització i superivisió de 

l’activitat de reflexió 

Participació en l’activitat 

responent les preguntes i 

valorant les respostes d’un/a 

company/a. 

Participació en l’activitat. 

Nivell de profunditat en la 

reflexió col.laborativa. 

Setmana 5 
 
dimecres 
06/11/13 
 

Guallar Developing written skills at 

advanced level 
Presentació d’activitat:  

- Escriure una redacció a partir del 

tema proposat 

 

Assistència i participació 

Realització de les tasques 

individuals i grupals proposades 

 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a 

Setmana 5 
 
dijous 
08/11/12 
 

 

Cots Multilingual competence and 

multilingual education 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat. 

Presentació del tema 

Guia per a l’anàlisi de dues 

pàgines web sobre la promoció del 

multilingüisme a l’escola 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques proposades 

Reflexió sobre la lectura 

obligatòria del tema. 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a  

 



 6 

Setmana 5 
SESSIÓ  
ON LINE 

Guallar Developing written skills at 

advanced level 
Presentació d’activitat: 

- error analysis exercises (C1 level) 

Error identification and 

improvement proposal on a wiki. 

Peer-assessment of proposal 

Participacio en l’activitat en 

línea  

Setmana 6 
 
dimecres 
13/11/13 
 

Guallar Developing writing skills at 

the advanced level. 
Presentació d’activitats. 

Remedial activities 

Peer assessment 

Assistència i participació 

Realització de les tasques 

individuals i grupals proposades 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a 

Setmana 6 
 
dijous 
15/11/12 
 

 

Cots Developing intercultural 

communicative 

competence.  

 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat. 

Presentació del tema 

Proposta d’activitats pràctiques 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques proposades 

Reflexió sobre la lectura 

obligatòria del tema. 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a 

 

Setmana 6 
SESSIÓ  
ON LINE 

Cots Multilingual competence and 

multilingual education  

Supervisió de la qualitat de la 

reflexió escrita. 

In ici i supervisió del debat 

Lectura i reflexió escrita sobre 

un text 

Participació en debat virtual 

Participació en l’activitat. 

Nivell de profunditat en la 

reflexió col.laborativa. 

SEGON PERÍODE (PRACTICUM): SETMANES 1-6 

Setmana 1 (3P) 
 
dimecres 
4/12/13 
 

Guallar Developing oral skills at 

the advanced level 
Presentació oral (10-15 minuts) Presentació oral per part dels 

alumnes amb suport visual 

Peer assessment 

Les presentacions seran 

avaluades com a activitat del 

mòdul 1 

Setmana 1 (3P) 
 
dijous 
5/12/13 
 

Cots Developing intercultural 

communicative 

competence.  

 

Organització i supervisió d’un 

debat virtual 

Proposta d’activitat per dur a 

terme a l’aula d’anglès com a 

llengua estrangera. 

Participació en el debat 

Participació en l’activitat. 

Nivell de qualitat en el disseny 

de l’activitat i en la participació 

en el debat. 

Setmana 1 (3P) 
SESSIÓ  
ON LINE 

Cots Developing intercultural 

communicative 

competence.  

 

Organització i superivisó d’una 

activitat d’anàlisi comparativa de 3 

pàgines web.  

Realització de l’activitat per 

parelles. 

 

Participació en l’activitat. 

Nivell de profunditat en la 

reflexió col.laborativa. 
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Setmana 2 (3P) 
 
dimecres 
11/12/13 
 

Guallar Developing oral skills at the 

advanced level 

 

Presentació oral (10-15 

minuts) 

Presentació oral per part dels 

alumnes amb suport visual 

Peer assessment 

Les presentacions seran 

avaluades com a activitat del 

mòdul 1 

Setmana 2 
 
dijous 
12/12/13 
 

Cots Developing intercultural 

communicative competence.  

 

Moderació del debat entorn la 

lectura feta per l’alumnat. 

Presentació del tema 

Proposta d’activitats pràctiques 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

Reflexió sobre la lectura 

obligatòria del tema. 

Assistència i participació a 

partir del treball fet prèviament 

per l’alumne/a  

 

Setmana 2 (3P) 
SESSIÓ  
ON LINE 

Cots Developing multilingual and 

intercultural communicative 

competence: practical synthesis  

 

Organització i superivisó d’una 

activitat d’anàlisi comparativa 

de 3 pàgines web.  

Realització de l’activitat per 

parelles. 

 

Participació en l’activitat. 

Nivell de profunditat en la 

reflexió col.laborativa. 

Setmana 3 (3P) 
 
dimecres 
18/12/13 
 

Guallar Developing oral skills at the 

advanced level 

 

Presentació oral (10-15 

minuts) 

Reflexió sobre les 

presentacions orals 

Presentació oral per part dels 

alumnes amb suport visual 

Peer assessment 

Les presentacions seran 

avaluades com a activitat del 

mòdul 1 

Setmana 3 
(1,5P) 
 
dijous 
19/12/13 
 

Casado Literature and Artistic Expression 

for the ESL classroom 
Presentació del mòdul 3 Realització de tasques de 

discussió dels estudiants 

entorn l’ús de la literatura i 

expressió artística en la seva 

formació inicial i futura carrera 

professional 

 

Participar en grups de 

discussió i debats generals 

proposats per a aquesta 

sessió 

Setmana 3 
SESSIÓ  
ON LINE 

Casado Literature and Artistic Expression 

for the ESL classroom: 

Preliminary Considerations 

Organització d’una activitat de 

reflexió a través d’un fòrum de 

debat virtual. 

Participació en fòrum de debat 

entorn la noció d’el cànon 

literari per a secundària. 

Participació en el fòrum de 

debat assignat i realització de 

la tasca final encomanada al 

grup. 



 8 

Setmana 4 (3P) 
 
dimecres 
8/1/14 
 

Guallar Developing writing skills at the 

advanced level 
Presentació d’activitat: 

Peer assessment of 

compositions 

Remedial activities 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Setmana 4 (3P) 
 
dijous 
9/1/14 
 

Casado Literature and creative writing as 

educational resources for the SL 

classroom: Focus on Poetry 

Presentació de reflexions, 

autors i tècniques d’escriptura 

creativa en aquest gènere 

d’utilitat per l’ensenyament 

d’anglès com a llengua 

estrangera a secundària. 

Lideratge d’activitats 

d’escriptura creativa i 

avaluació proposats als 

estudiants. 

Realització de tasques 

d’escriptura creativa i 

avaluació que posen en 

pràctica l’experimentació amb 

textos poètics en anglès amb 

finalitats didàctiques. 

Participació (10%) 

 

Sessió relacionada amb la 

primera tasca del mòdul (40% 

nota final de tasques) 

 

Lectures complementàries 

Setmana 5 (3P) 
 
dimecres 
15/1/14 
 

Guallar Developing oral and writing skills 

at the advanced level 
Peer assessment of 

compositions 

Remedial activities 

Error analysis exercises 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Setmana 5 (3P) 
 
dijous 
16/1/14 
 

Casado Literature and creative writing as 

educational resources for the SL 

classroom: Focus on Life-Writing 

Presentació de reflexions, 

autors i tècniques d’escriptura 

creativa en aquest gènere 

d’utilitat per l’ensenyament 

d’anglès com a llengua 

estrangera a secundària. 

Lideratge d’activitats 

d’escriptura creativa i 

avaluació proposats als 

estudiants. 

Realització de tasques 

d’escriptura creativa i 

avaluació que posen en 

pràctica l’experimentació amb 

textos (auto)biogràfics en 

anglès amb finalitats 

didàctiques. 

Participació (10%) 

 

Sessió relacionada amb la 

primera tasca del mòdul (40% 

nota final de tasques) 

 

Lectures complementàries 
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Setmana 5 
SESSIÓ  
ON LINE 

Guallar Developing skills at the 

advanced level 
Organització d’una activitat de 

reflexió a través d’un fòrum de 

debat virtual. 

Participació en el fòrum Participació en el fòrum 

Setmana 6 (3P) 
 
dimecres 
22/1/14 
 

Guallar Developing writing skills at the 

advanced level 
Presentació d’activitats 

Error analysis exercises 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

 

Setmana 6 
 
dijous 
23/01/14 
 

Casado Literature and creative writing as 

educational resources for the SL 

classroom: Focus on Fiction 

Presentació de reflexions, 

autors i tècniques d’escriptura 

creativa en aquest gènere 

d’utilitat per l’ensenyament 

d’anglès com a llengua 

estrangera a secundària. 

 

Lideratge d’activitats 

d’escriptura creativa i 

avaluació proposats als 

estudiants. 

Realització de tasques 

d’escriptura creativa i 

avaluació que posen en 

pràctica l’experimentació amb 

textos de narrativa breu en 

anglès amb finalitats 

didàctiques. 

Participació (10%) 

 

Sessió relacionada amb la 

primera tasca del mòdul (40% 

nota final de tasques). 

Lectures complementàries 

Setmana 6 
SESSIÓ  
ON LINE 

Casado Literature and creative writing as 

educational resources for the SL 

classroom 

Coordinació d’una tasca virtual 

en grups on es comparteixen i 

avaluen recursos 

literaris/artístics per a l’aula de 

llengua estrangera 

Elaboració, en grups, d’un 

rànking de recursos 

literaris/artístics per a l’aula de 

llengua estrangera 

Participació (10%) 

 

Lectures complementàries 

Setmana 7 (3P) 
 
dimecres 
29/1/14 
 

Guallar Developing oral skills at the 

advanced level 
Presentació d’activitats 

Visualitzar uns clips  

Reflexionar i opinar  

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 
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Setmana 7 
 
dijous 
30/1/13 
 

Casado Literature and creative writing as 

educational resources for the SL 

classroom: Script-writing for ESL 

Presentació de reflexions, 

autors i tècniques d’escriptura 

creativa en aquest gènere 

d’utilitat per l’ensenyament 

d’anglès com a llengua 

estrangera a secundària. 

 

Lideratge d’activitats 

d’escriptura creativa i 

avaluació proposats als 

estudiants. 

Realització de tasques 

d’escriptura creativa i 

avaluació que posen en 

pràctica l’experimentació amb 

textos de narrativa breu i 

guions en anglès amb finalitats 

didàctiques. 

Participació (10%) 

 

Sessió relacionada amb la 

primera tasca del mòdul (40% 

nota final de tasques) 

Data de lliurament de la tasca: 

dimecres 5 de febrer a les 00h.  

 

 

Lectures complementàries 

Setmana 8 (3P) 
 
dimecres 
5/2/14 
 

Guallar Developing oral skills at the 

advanced level 
Presentació d’activitats 

Visualitzar unes situacions 

Reflexionar i opinar 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

Assistència i participació 

Realització de les diferents 

activitats pràctiques 

proposades 

Setmana 8 
 
dijous 
6/2/14 
 

Casado The SL teacher as actor: Basic 

Skills I 
Presentació i coordinació de 

tècniques bàsiques de 

col.locació i expressió corporal 

útils per al professorat de 

llengua estrangera a 

secundària i escoles d’idiomes 

 

Presentació de textos 

dramàtics o dramatitzables 

útils per a l’ensenyament de la 

llengua anglesa a secundària 

Realització d’exercicis pràctics 

relacionats amb la col.locació i 

expressió corporals, i amb la 

literatura dramàtica en anglès 

Assistència i participació (10%) 

 

Preparació de tasca 2 del 

mòdul (40% nota final de 

tasques de la matèria) 

 

Lectures complementàries 
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Setmana 9 
 
dijous 
13/2/14 
 

Casado The SL teacher as actor: Basic 

Skills II 
Presentació i coordinació de 

tècniques bàsiques de 

projecció vocal i dicció útils per 

al professorat de llengua 

estrangera a secundària i 

escoles d’idiomes 

Presentació de textos 

dramàtics o dramatitzables 

útils per a l’ensenyament de la 

llengua anglesa a secundària. 

Realització d’exercicis pràctics 

relacionats amb la projecció 

vocal i la dicció, i amb la 

literatura dramàtica o 

dramatitzable en anglès 

Assistència i participació (10%) 

 

Preparació de tasca 2 del 

mòdul (40% nota final de 

tasques de la matèria) 

 

Lectures complementàries 

Setmana 9 
SESSIÓ  
ON LINE  

Casado The SL teacher as actor: theatre 

and education 
Organització d’una tasca de 

creació individual sobre 

l’aplicació de coneixements 

literaris/artístics i competència 

creativa a l’aula de llengua 

estrangera per a joves i adults. 

Disseny d’un pòster que 

relacioni les pràctiques d’aula 

amb les lectures recomanades 

i les primeres experiències de 

pràctiques. 

Participació (10%) 

Lectures complementàries 

Setmana 9 
 
dimecres 
26/2/14 
 

Casado The SL teacher as director: 

theatre and education 
Presentació i coordinació de 

tècniques bàsiques de direcció 

escènica i lideratge de grups 

útils per al professorat de 

llengua estrangera a 

secundària i escoles d’idiomes 

 

Presentació de textos 

dramàtics o dramatitzables 

útils per a l’ensenyament de la 

llengua anglesa a secundària 

 

 

Realització d’exercicis pràctics 

relacionats amb la direcció 

escènica i lideratge de grups, i 

amb la literatura dramàtica o 

dramatitzable en anglès 

Preparació de tasca 2 del 

mòdul (40% nota final de 

tasques de la matèria) 

Data de lliurament de la tasca: 

Dimecres 5 de març a les 00h 

 

Lectures complementàries 
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Setmana 10 
SESSIÓ  
ON LINE  

Casado Literature and art for education: 

Conclusions 
Organització d’una activitat de 

reflexió a través d’un fòrum de 

debat virtual. 

Participació en fòrum de debat 

que revisi la seva primera 

aproximació al cànon literari i 

usos de la 

literatura/competència creativa 

a l’aula de llengua estrangera. 

Participació en el fòrum de 

debat assignat i presentació de 

conclusions personals finals 

individualment. 

 


