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Informació general de l'assignatura

Denominació ANGLÈS APLICAT A LA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Codi 101007

Semestre d'impartició 1r semestre - Avaluació continuada

Caràcter Bàsica

Nombre de crèdits
ECTS

7.5

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Emma Domínguez Rué

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.19 
Tel. 973 70 2190 
Dimecres de 10 a 11 hores. 

Departament/s Anglès i Lingüística

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

72 h presencials 
115 h no presencials

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès 

Grau/Màster Grau en Estudis Anglesos. Grau en Estudis Catalans i Occitans. Grau en Estudis
Hispànics: Llengua i Literatura

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.19 
Tel. 973 70 2190 
Dimecres de 10 a 11 hores. 

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

edominguez@dal.udl.cat

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Emma Domínguez Rué

Informació complementària de l'assignatura

This subject aims at providing students with Intermediate (B1) level of English in the degrees of English, Catalan
and Hispanic Studies with the necessary knowledge and skills to communicate in academic English. The core of
the course will consist of activities that will attempt to improve understanding, processing, and production of
written, oral and audiovisual texts related to their field of study

Anglès nivell mínim recomanat B1

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències

Competències

Competències Objectius formatius

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera

Familiaritzar-se amb textos orals i escrits propis de la seva
especialitat

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera
Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Resumir les idees principals i secundàries en un text oral o escrit
en llengua anglesa

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera
Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Donar una opinió crítica sobre un tema

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera

Treballar en parelles o en petits grups

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera
Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Aprendre de manera autònoma

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera
Capacitat d’anàlisi i de síntesi

Organitzar i processar la informació continguda en un text oral o
escrit

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera

Citar les fonts bibliogràfiques

Capacitat de comunicació oral i escrita en una
llengua estrangera

Familiaritzar-se amb textos orals i escrits propis de la seva
especialitat
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Continguts fonamentals de l'assignatura

COMPETÈNCIES I
DESTRESES

ASPECTES LINGÜÍSTICS

READING / LISTENING /
WRITING / SPEAKING

GRAMMAR /
VOCABULARY

Note-taking (written or spoken
text)
Describing objects
Predicting
Writing a summary (written or
spoken)
Describing facts
Speed reading
Understanding a lecture
Writing a coherent and cohesive
text
Expressing opinions
Scanning and Skimming
Understanding new vocabulary
Quoting sources and providing
references
Following and making
presentation
Distinguishing between fact and
opinion
Identifying main ideas  and
secondary ideas
Inferring the meaning of new
words

Review of Verbal tenses
and their use
Articles
Conditionals
Connectors
Passive voice
Complex Noun phrases
Reported speech
Prepositions
Modal verbs
Prefixes and suffixes
Phrasalverbs

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne
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activitat
CODIFICACIÓ /

descripció /
tipologia TPD

o* G* HP* HNP*

Classe
magistral (M)

Explicacions i
estratègies per tal
de facilitar
l’assimilació dels
continguts

Familiaritzar els
estudiants amb els 
tipus de text propis
de la comunicació
científica/acadèmica.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats
lingüístiques en
llengua anglesa
Familiaritzar
l’estudiant per tal
que pugui accedir i
processar informació
i bibliografia
especialitzada

GG 26 45

Seminaris (S)

Activitats i
exercicisdins l’aula
per facilitar
l'adquisició de les
competències i
continguts de
l’assignatura.

Familiaritzar els
estudiants amb els 
tipus de text propis
de la comunicació
científica/acadèmica.
Facilitar el
desenvolupament
habilitats
lingüístiques en
llengua anglesa
Familiaritzar
l’estudiant per tal
que pugui accedir i
processar informació
i bibliografia
especialitzada

GM 26 45

Pràctiques (P)

En grups reduïts i/o
individuals de
manera presencial i
no presencial,
l’alumne adquireix
de forma dirigida i
pautada les
habilitats
instrumentals
relacionades amb
les competències i
continguts de
l’assignatura.

Fer presentacions orals en
parelles 

GG 8  

Treballs (T)

Treballs individuals,
en parella o en
petits grups de
manera autònoma
sobre aspectes
relacionats amb els
continguts.

Resumir les idees
contingudes en un text
Expressar la pròpia opinió
sobre un tema
Fer una presentació oral

GG  15
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Tutories (Tut)

1 h setmanal de
tutoria individual o
en petits grups

 GG 12  

Altres (AA)   GG  10

Avaluació (AV)
Vegeu taula de
mecanismes
d’avaluació

Avaluar el grau d'assoliment
de les competències i
continguts del curs

GG   

TOTAL

El total absolut
sempre ha de sumar
187.5 h (7.5 ECTS)
o 150 h (6 ECTS)

  72 115

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne. 

Sistema d'avaluació

Taula dels mecanismes d’avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-

criteris / tipologia
TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

Assistència i
participació activa
a les sessions de
GG i GM

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un cop
passada la data
límit

Avaluar el grau de
participació i
implicació en les
activitats i continguts
de l’assignatura.
Valorar la seva
actitud i participació
en el grup

Assistència i
participació
activa a les
sessions de
GG i GM

 
 

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

Taller d'Avaluació
1
Taller d'Avaluació
2
Taller d’Avaluació
3

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un cop
passada la data
límit

Avaluar el grau
d’assoliment de les
competències i
continguts de
l’assignatura.

TA1
TA2
TA3

25%
25%
25%

Informe (In) /
Treballs (T)

Presentació Oral

No serà possible
recuperar aquest
percentatge un cop
passada la data
límit

Avaluar el grau
d’assoliment de les
competències i
continguts de
l’assignatura.

Oral
Presentation

25%
 

Altres (A)      

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final. 
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