
 
 

Suport a la docència en anglès 2018 - 2019 
 
 
Dates: 18 (16.00 – 18.00) i 28 de març (16.00 – 18.00), 3 tutories durant el mes d’abril (dates 
per concretar) i 14 (16.00 – 18.00) de maig de 2019. 
 
Durada: 12 hores. 
 
Destinataris: personal docent de la UdL que imparteixi classes en anglès o s’hi vulgui iniciar. Es 
recomana que el professorat tingui un nivell de B2 o superior. 
 
Objectius: donar suport lingüístic i didàctic al professorat que ja imparteix o a punt d’iniciar 
docència en anglès en la planificació d’aquesta docència. 
 
Programa i continguts per sessió:  

 Sessions inicials introductòries (4 hores en 2 sessions de 2 hores) 18 i 26 de març; per 
a tots els participants. 

Contingut: compartir experiències i dubtes, i anàlisi d’estratègies per a la 
interactivitat i implicació de l’estudiant en la docència en anglès. 

 Sessions de suport individualitzat (6 hores en 3 sessions de tutoria de 2 hores): dates i 
horaris a convenir individualment amb el tutor corresponent. 

-tutoria 1: presentació  de la planificació i explicació de les tasques, recursos i 
materials d’un tema d’una assignatura en una classe real o simulacre, aplicant les 
estratègies de les sessions inicials, tenint en compte qüestions de contingut, 
llengua i implementació a l’aula . 
-tutoria 2: explicació de la planificació d’una assignatura tenint en comte 
contingut, llengua i estratègies i eines de treball. 
-tutoria 3: feedback sobre les 2 presentacions fetes en les dos tutories prèvies per 
cada participant. El feedback inclourà comentaris sobre fluïdesa, vocabulari, 
pronunciació, estructura i interactivitat de les presentacions. 

 Sessió final (1 sessió de 2 hores)  14 de maig;  per a tots els participants . 
Contingut: taula col·loqui final sobre punts forts i punts febles, recomanacions 
finals. 

 
Professorat de l’Institut de Llengües, Departament d’Anglès i Lingüística de la Facultat de 
Lletres, i Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació, Psicologia i 
Treball Social. 
 
Inscripció en línia.  
 
Curs organitzat per l’Institut de Llengües i la Unitat de Formació de Professorat Universitari del 
Vicerectorat de Personal Acadèmic. 

 


