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Informació general de l'assignatura

Denominació ANGLÈS TÈCNIC I PROFESSIONAL

Codi 101113

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

7,5

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació MANCHO BARÉS, GUZMAN

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès 
(100%) 

Horari de tutoria/lloc Sònia Mas Office 3.42 Thursdays 10’30-11’30 
Guzman Mancho Office 2.24 Thursdays 10’30-11’30 

2016-17

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


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MANCHO BARÉS, GUZMAN gmancho@dal.udl.cat 7,5

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura té com a objectiu el contribuir al desenvolupament de la competència comunicativa en anglès
dels alumnes (nivell B2-C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). Els alumnes hauran de ser
capaços d’entendre i produir textos especialitzats, tant orals com escrits, pertanyents a diferents camps tècnics i
professionals.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències

Competències

Competències Objectius formatius

Domini crític de la llengua anglesa des de les diferents
perspectives gramaticals: fonètica, fonològica,
lèxica,morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva,
pragmàtica i sociolingüística.

(1) Reflexionar sobre els aspectes sistemàtics dels usos de la
llengua anglesa des de diferents perspectives d’anàlisi:
fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica,
discursiva, pragmàtica i sociolingüística.

Capacitat de parlar i escriure en anglès amb correcció,
fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions
quotidianes com en entorns acadèmics i professionals.

(2) Parlar i escriure amb correcció fluïdesa i eficàcia tant en
situacions quotidianes com en entornsacadèmics i
professionals.

Capacitat d’analitzar, avaluar i corregir, gramaticalment
i estilísticament, textos orals i escrits en llengua
anglesa

(3) Ser capaç d’aplicar els coneixements lingüístics al món
professional.

Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de
participar en el disseny de processos de comunicació
interpersonal de masses amb finalitats informatives,
persuasives, didàctiques o comercials.

(4) Ser capaç d’aplicar els coneixements lingüístics al món
professional.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Unit Content Text types
Language
functions

Grammar

1 Tourism Description Persuading
Adverbs and adverbials
inversion, articles

Linkers, punctuation,
spelling

2 Advertising Dialog

Expressing
opinions, agreeing
and disagreeing,
gap filling,
interrupting

emphasis

3 Lifestyle Narrative
Asking and giving
advice

Articles, past tense,
conditionals

Linkers, punctuation,
spelling

Eixos metodològics de l'assignatura

Content-based learning about topics of Tourism, Advertising and Lyfestill will be combined with linguistic skills-
integrating sessions and text type pratice: description, narration and dialoguing.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les setmanes del semestre estan dividides en tres unitats:

Unit 1: Tourism

Unit 2: Advertising

Unit 3: Lifestyle

Al final de cada unitat, els estudiants faran una prova d'avaluació sobre els continguts de la unitat.
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Sistema d'avaluació

<

Final test: June 19, 2017, 12pm; Classroom 1.03
30%

Final test (resit exam) July, 5 2017, 9am; Classroom 2.16

Tests in units

Unit 1: Writing a description  (March, 17) 20%

Unit 2: Dialoguing (May, 4 or 5) 20%

Unit 3. Writing a narrative (June, 9) 20%

Autonomous learning activities 5%

Class attendance and active participation 5%

 

Notes:

Si sol fas la primera prova, la nota que et correspon serà un "NO PRESENTAT". Però, si decideixes seguir fent les
proves subsegüents, seràs avaluat d'acord a la metodologia d'avaluació continuada. 

És obligatori aprova la prova final (5 o més) per aprovar l'assignatura. Si suspens la prova final, pots tornar a fer la
prova dins de la mateixa convocatòria. Si el tornessis a susprendre, suspendràs l'assignatura.

Pots aconseguir fins a 5% per l'assistència a les classes. S'espera que assisteixis i participis activament a les
sessions.

Com pots aconseguir un màxim de 5 punts per les activitats d'aprenentatge autònom (AAA)? A llarg del semestre,
el professorat fixarà activitats (AAA) relacionades amb les activitats que es fan a class. E dia de l'examen final
hauràs de lliurar totes les activitats (AAA) per a ser avaluades pel professorat.

Bibliografia i recursos d'informació

Fawcett, S. (2014) Evergreen: A Guide to Writing with Reading. 10th edition. Boston: Wadsworth Cengage
Learning.

Kennedy-Scanlon, M. et al. (2012) Guided error correction: Level B2. Bellaterra: Servies de Publicacions de la
UAB.

Kennedy-Scanlon, M. et al. (2009) Guided error correction: Level C1-Book 1. Bellaterra: Servies de Publicacions de
la UAB.

Kennedy-Scanlon, M. et al. (2010) Guided error correction: Level C1-Book 2. Bellaterra: Servies de Publicacions de
la UAB.

Vince, M. (2009) First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Education.

Vince, M. (2009) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Education.
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