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Teaching staff
ENRIC LLURDA GIMÉNEZ

Subject's extra information

Aquesta assignatura pretén proporcionar a l’estudiantat les bases necessàries per dur a terme la investigació en
l’àmbit de la lingüística aplicada i difondre’n els resultats. Els diferents components d’aquest procés inclouran els
enfocaments metodològics en la investigació científica, el plantejament d’hipòtesis i preguntes d’investigació, la
selecció i el disseny de mètodes quantitatius i qualitatius per a la recopilació de dades, els criteris de qualitat, el
disseny i la planificació de la recerca de documentació i el coneixement i l’ús de les bases de dades més
importants en l’àmbit, així com ara la posterior gestió dels resultats obtinguts. Tot plegat són qüestions
fonamentals per poder dissenyar un estudi rigorós i viable. En bona part, el contingut de l’assignatura està
planificat per tal de facilitar a l’alumne el disseny del treball de fi de màster o, en el futur, el disseny de la tesi
doctoral, fins i tot quant a aspectes textuals i d’edició.

Learning objectives

1. Seguir les passes pertinents per dissenyar un treball d’investigació que sigui rigorós i de qualitat.
2. Plantejar hipòtesis de treball i objectius.
3. Conèixer i emprar una gamma àmplia de mètodes quantitatius i qualitatius per recopilar dades en l‘àmbit de

les llengües aplicades en funció de cada investigació i els seus objectius.
4. Combinar diferents metodologies i conèixer com els punts forts d’unes poden compensar els punts dèbils

d’altres a l’hora de combinar-les.
5. Preveure problemes pràctics que podrien sorgir al llarg de la investigació i prendre mesures per superar-los,

tant a priori com durant el procés.
6. Analitzar críticament les dades obtingudes.
7. Aportar nou coneixement.
8. Exposar resultats.
9. Reconèixer la importancia de l’ètica en la investigació científica i practicar-la.

10. Conèixer i usar les bases de dades sobre lingüística més importants a nivell mundial.
11. Buscar de forma eficaç les fonts adequades que fonamentaran l’estudi que es preveu realitzar.
12. Gestionar les referències bibliogràfiques mitjançant aplicacions tecnològiques estandaritzades.
13. Citar adequadament les fonts usades per al treball d’investigació.
14. Estructurar un treball d’investigació adequadament.
15. Editar adequadament el document.
16. Conèixer les activitats d’assessorament lingüístic en els mitjans de comunicació.
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Significant competences

TRANSVERSALS

Capacitat de gestió de la informació.
Capacitat d’aplicar coneixements teòrics per tal de resoldre problemes pràctics.
Capacitat de treball en equip i de resoldre eventuals conflictes.
Capacitat de lideratge.
Capacitat d’adaptació a situacions noves.
Capacitat de generar noves idees.
Capacitat de raonament crític.
Capacitat de compromís ètic i voluntat d’incidir en l’entorn sociocultural.

 

ESPECÍFIQUES

Domini del català o del castellà en un nivell d’expert professional i de l’anglès en un nivell avançat.
Capacitat de treballar en dominis acadèmics i professionals propis de les llengües del màster.
Domini de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l’ensenyament, la
correcció lingüística i la traducció.
Capacitat de planificació, gestió i mediació, en contextos de diversitat lingüística i comunicació
intercultural.
Capacitat de desenvolupar estratègies i tècniques aplicades en la descripció i comprensió dels usos
lingüístics.
Domini de les tècniques d’edició.
Capacitat de corregir textos en castellà i/o català.
Capacitat de traduir textos entre anglès i català/castellà.
Capacitat de dissenyar un pla docent d’una llengua i de dur-lo a la pràctica de manera efectiva i
eficient.
Capacitat de definir, programar i avaluar l'aprenentatge d’una llengua estrangera.
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