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Resum:
La nostra experiència docent ens va portat a detectar la manca de recursos lingüístics que
limita la capacitat d'expressió escrita de l'alumnat d'"Estudis Anglesos". En aquest projecte
hem proposat als estudiants una activitat que consisteix en l'escriptura d'un assaig crític i
la seva posterior revisió i co-avaluació entre iguals per tal de proporcionar eines als
estudiants per a que adquireixin aquestes competències d'expressió escrita en anglès. Un
cop escrit l’assaig, els estudiants han dedicat una sessió a corregir de forma constructiva
els treballs dels seus companys. Se'ls ha proporcionat prèviament instruccions sobre els
aspectes a remarcar (gramàtica i llengua anglesa, estructura, anàlisi textual,
desenvolupament d’idees originals i utilització de recursos bibliogràfics), i han rebut una
plantilla avaluativa. En finalitzar l'actuació, s'ha convidat als estudiants a reflexionar
oralment sobre el procés d’aprenentatge i compartir els coneixements adquirits. Així
mateix, per tal d'avaluar la millora en l'aprenentatge, els alumnes han entregat al
professorat tant la primera versió del seu assaig, com la versió final resultant de la co-
avaluació entre iguals, per poder comparar i contrastar les dues versions de l'escrit. La
valoració del projecte ha sigut positiva, però s'han trobat punts a millorar. En el següent
informe descriurem amb detall el propòsit general del projecte d’innovació, l'actuació, amb
el context d'aplicació i objectius, metodologia i desenvolupament de l'actuació, i recursos i
suports emprats. Finalment, proveirem els resultats i conclusions, així com millores a fer
en la següent actuació del projecte.
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INFORME:

Com a professores d'assignatures de relacionades amb la narrativa en anglès, fa
anys que detectem la manca de recursos lingüístics que limita la capacitat d'expressió
escrita de l'alumnat d'"Estudis Anglesos". El nostre projecte ha estat adreçat a estudiants
del grau d'Estudis Anglesos, i en particular les assignatures “Literatura en Anglès dels
Orígens fins al s. XVII”, “Història i Cultures dels Estats Units”, i “Narrativa Modernista i
Postmodernista en Anglès”, assignatures obligatòries de primer, segon i quart cursos,
respectivament.



El projecte s'ha basat en què els estudiants de les assignatures esmentades
duguin a terme una activitat que consisteix en l'escriptura d'un assaig crític i la seva
posterior revisió i co-avaluació entre iguals. Aquesta actuació ha seguit el següent
procediment: un cop escrit l’assaig, els estudiants han dedicat una sessió a corregir de
forma constructiva els treballs dels seus companys, havent-los proporcionat prèviament
instruccions sobre els aspectes a remarcar (gramàtica i llengua anglesa, estructura,
anàlisi textual, desenvolupament d’idees originals i utilització de recursos bibliogràfics).
Els estudiants també han rebut de mans del professorat una plantilla avaluativa (adjunta
més endavant). En finalitzar, s'ha convidat als estudiants a reflexionar oralment sobre el
procés d’aprenentatge i compartir els coneixements adquirits. Així mateix, per tal d'avaluar
la millora en l'aprenentatge, els alumnes han hagut d'entregar al professorat tant la
primera versió del seu assaig, com la versió final resultant de la co-avaluació entre iguals.
El professorat ha utilitzat aquestes dues versions dels escrits per tal de comparar i
contrastar la millora en gramàtica i llengua anglesa, estructura, anàlisi textual,
desenvolupament d’idees originals i utilització de recursos bibliogràfics.

Per tant, partint de la base d'uns alumnes amb mancances com desconeixement de
la gramàtica anglesa, incapacitat de formular pensaments complexos en la llengua
instrumenta, i manca de tècniques d'escriptura d'assajos (no saben estructurar els textos
de forma adequada; les oracions sovint es fragmenten; el vocabulari és insuficient; la
llengua materna es tradueix literalment a la llengua instrumental, etc.), amb aquest
projecte s'ha intentat millorar l'expressió escrita dels alumnes d'Estudis Anglesos. Els
objectius concrets del projecte han sigut: (1) fomentar el treball en grup, (2) millorar la
utilització de l’anglès instrumental per part de l'alumnat, (3) aprofundir en l’anàlisi textual
de textos narratius, (4) consolidació de l’escriptura acadèmica, i (5) inducció a l’autocrítica
en la producció de textos en llengua anglesa. Més endavant, valorarem l'assoliment
d'aquests objectius.

L'actuació s'ha desenvolupat en 5 fases:

1) Introducció de l'actuació: El professorat ha aportat als estudiants instruccions sobre els
aspectes a tenir en compte per avaluar els treballs dels seus companys. Els aspectes a
remarcar han sigut gramàtica i llengua anglesa, estructura, anàlisi textual,
desenvolupament d’idees originals i utilització de recursos bibliogràfics. El professorat ha
basat les seves indicacions en la següent bibliografia:

Wingersky, Boerner, Holguin-Balogh. 2006: Writing Paragraphs and Essays:
Integrating Reading, Writing and Grammar Skills. Thomson Wadsworth: Boston, MA.

Zemach, Dorothy E., Lisa A. Rumisek. 2005: Academic Writing: from Paragraph to 
Essay. Macmillan: Oxford.

Harris Leonhard, Barbara. 2002: Discoveries in Academic Writing. Heinle and Heinle:
Boston, MA.

2) Plantilla avaluativa: Seguidament, s'ha proporcionat a l'alumnat la següent plantilla
evaluativa, per tal de facilitar la seva avaluació de les qüestions anteriorment
mencionades (gramàtica i llengua anglesa, estructura, anàlisi textual, desenvolupament
d’idees originals i utilització de recursos bibliogràfics).
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1. Is the thesis statement of this paper clear? If so, can you re-write it in your own words?

2. Is the paper well structured? Does it incorporate an introduction, development and
conclusion?

3. Is the paper divided into paragraphs? What is/are the main points developed in each
paragraph?

4. Do you think that the main points of the paper are well sustained and/or justified?

5. Do you find the arguments developed in the paper to be convincing?
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7. Do you think there are any weak points in this paper? If so, list them:

8. Do you have any suggestions to improve this paper?
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3) Co-avaluació entre iguals: Els estudiants han intercanviat la primera versió dels seus
assajos, i han avaluat de forma constructiva els assajos dels seus companys, seguint la
plantilla avaluativa i utilitzant els coneixements aportats en la fase 1 de l'actuació.

4) Revisió de l'assaig: Els estudiants han rebut el seu assaig avaluat pels seus companys,
i la plantilla avaluativa, i han utilitzat aquest "feedback" per tal de millorar la primera versió
del seu assaig, i realitzar la versió final. 
Al final del procés els estudiants han entregat al professorat la primera versió de l'assaig,
la plantilla avaluativa, i la versió final.

5) L'avaluació de l'activitat ha constat de tres parts:
- Hem dedicat una sessió a l'intercanvi de valoracions de l'estudiantat sobre l'actuació
d'innovació docent. En aquest sentit, s'han recollit les experiències personals dels
estudiants en aquest procés de co-avaluació entre iguals, que han sigut vastament
positives. L'alumnat de les assignatures implicades ha valorat en la seva majoria l'actuació
de manera excel·lent, i han destacat l'objectivitat vers els seus treballs aportada per una
visió externa. Han destacats aspectes gramaticals i d'estructura com les parts en les que
han percebut més millora. 
- El professorat ha realitzat una tasca comparativa entre les versions primera i final dels
assajos, per tal d'avaluar l'evolució de les competències en expressió escrita dels
estudiants. S'ha vist una certa millora entre la primera i última versió, tot i que el
professorat preveia una millora més notable dels aspectes tractats (gramàtica i llengua
anglesa, estructura, anàlisi textual, desenvolupament d’idees originals i utilització de
recursos bibliogràfics). Creiem que aquest fet és degut al fet de que molts estudiants han
intentat trobar un equilibri entre aportar una visió crítica, i quedar bé amb els companys.



En l'última part d'aquest informe parlarem de maneres per millorar aquest aspecte.
- Finalment, el professorat ha dut a terme un estudi comparatiu entre els assajos de
primer i segon curs, i de quart curs, amb la fi de realitzar un estudi global sobre les
competències finalment adquirides en el grau d'Estudis Anglesos. En aquest cas sí que
s'ha pogut trobar gran diferència entre primer i segon curs, i quart. Es creu que aquest
canvi és degut a la creixent familiarització dels alumnes de quart amb l'escriptura
d'assajos i de coneixement de la llengua anglesa i, per tant, creiem que el nostre projecte
és molt positiu ja que ajuda encara més a afiançar aquests aspectes.

En quant als resultats i conclusions extrets d'aquesta actuació, cal destacar, en
primer lloc, l'excel·lent recepció de l'actuació per part de l'alumnat, que han vist de manera
molt positiva el suport a la seva feina aportat per la co-avaluació entre iguals. Per tant,
l'objectiu de fomentar el treball en grup, ha sigut valorat tant per l'alumnat com el
professorat de manera vastament positiva. 

En segon lloc, després de realitzar un estudi comparatiu entre primeres i últimes
versions (post-coavaluació), s'ha trobat una millora notable en la utilització de l’anglès
instrumental per part de l'alumnat, certa millora en l'aprofundiment de l’anàlisi textual de
textos narratius i, per tant, ha quedat demostrat que el projecte ha ajudat a la consolidació
de l’escriptura acadèmica. 

També s'ha valorat l'actuació en relació a la inducció a l’autocrítica en la producció
de textos en llengua anglesa. En aquest cas és en el que creiem que el nostre projecte
pot millorar, ja que s'ha notat en les avaluacions dels estudiants un interès per quedar bé
amb els companys. És a dir, en alguns casos, la vessant crítica d'alguns estudiants s'ha
vist minvada pel fet de que estaven avaluant l'assaig dels seus amics, tot i la insistència
de les professores en el benefici de tothom en ser honestos en les peer reviews. Val a dir
que en aquesta primera actuació els estudiants han triat amb qui intercanviaven el seu
assaig. Per tant, hem acordat que una bona manera de solucionar aquest fet seria repartir
els assajos de forma aleatòria, de manera que la co-avaluació sigui anònima, i que els
estudiants no sàpiguen qui els ha co-avaluat. Tammateix, per tal de que el professorat sí
que pugui saber qui ha sigut l'avaluador, es podria donar un codi numèric a cada estudiant
(seguint l'ordre de llista de la llista de matrícula), per tal que l'escriguin al full d'avaluació.
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