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Informació general de l'assignatura

Denominació GENERAL ENGLISH I

Codi 101253

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 1 TRONCAL Presencial

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis
Anglesos

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 3 3

Nombre de grups 1 1

Coordinació MENA ORDUÑA, THAIS

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

60 hores presencials 
90 hores de treball autonom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Angles

2018-19

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

MENA ORDUÑA, THAIS tmena@dal.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu de l’assignatura General English I és desenvolupar la capacitat comunicativa de l’estudiantat tant en texts oral com escrits en anglès. Està especialment
dissenyada per a ajudar a l’alumnat a assolir el coneixement i les habilitats lingüístiques necessàries a partir de l’ús de diferents gèneres escrits i orals (p. ex. diàleg,
descripció, debat, presentació oral i narració).

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius principals d’aquesta assignatura són:

a) Desenvolupar la fluïdesa dels estudiants i millorar la seva correcció en anglès a fi d’aconseguir que siguin usuaris independents de la llengua d’acord amb el Marc
Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) – C1.1

            O1 Produir i entendre texts descriptius orals i escrits amb coherència i cohesió utilitzant una gran varietat d’estructures lingüístiques a un nivell C1.1

            O2 Produir i entendre texts narratius orals i escrits amb coherència i cohesió utilitzant una gran varietat d’estructures lingüístiques a un nivell C1.1

            O3 Identificar i manipular diferents tipus d'estructures gramaticals i lèxiques necessàries per a la correcta producció i comprensió de texts narratius i
descriptius, i de debats i   presentacions orals.

b) Entendre el procés d’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera. L’assignatura General English I pretén desenvolupar l’autonomia de l’alumnat i
conscienciar-los de les estratègies, recursos i fonts que els poden ajudar a aprendre i millorar (O4, O5)

Competències

Aquesta assignatura té com a objectiu desenvolupar les següents competències:

CG7 Aprendre i treballar en un context internacional

CG11 Aprendre autònomament

            CE1 Escriure en anglès amb correcció i eficàcia comunicativa tant en contexts    acadèmics com quotidians.

            CE5 Analitzar gramaticalment i estilística texts orals i escrits en llengua anglesa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA TASCA GRUPS CONTINGUT

Unitat 1: Jo sóc així!

Una Descripció: Escriu 2 descripcions d’un lloc d’una
ciutat que t’agradi. La primera és per un nou amic
d’Erasmus/ company de la universitat. L’altra és un text
per a la revista de la universitat supervisada per la teva
professora.

Treball individual

 
Descriure a persones, llocs i coses
Comparar i contrastar
Adequació: registre i grau de formalitat
Oracions relatives

Unitat 2: Teatre. Actuació i
Emocions.

Un diàleg: Pensa en una situació (p. ex. has guanyat
una beca, has trobat feina, has conegut a algú, etc.).
Has d’escriure el guió/ escena i gravar-ho (vídeo
actuant?).

Grups de 3

Demanar i donar informació
Demanar i donar consell
Expressar i catalogar preferències i gustos
Entonació (p. ex. èmfasi i estat d’ànim d’un parlant)
Articles i modals

Unitat 3: Problemes Socials al
Nostre Món.

Un debat: Has de gravar un vídeo parlant sobre un
tema relacionat amb un aspecte/problema social que
et preocupi (una foto, un vídeo, un tema, etc.)

Grups de 3

Identificar, manifestar i reaccionar a opinions
Mostrar acord i desacord argumentant
Queixar-se, perdonar i acceptar una disculpa
Accent (p. ex. nombre de síl·labes, i accent de paraules i
oracions)
Verbs + infinitiu o gerundi

Unitat 4: Escriptura Creativa Narració, diàleg i descripció: Escriu un relat curt.
Treball en
parelles

Descriure relacions d’espai i de temps
Descriure accions i explicar accions passades
Jugar amb la llengua (neologismes, argot, palíndroms, etc.)
Manifestar diferents graus de certesa
Subjuntiu irreal

Eixos metodològics de l'assignatura

General English I pretén que l’alumnat aprengui a partir de la realització de tasques i, per tant, la metodologia està centrada en l’alumne. Les unitats segueixen els
principis de l'Aprenentatge Basat en Projectes on els estudiants han de dissenyar un producte final o resoldre un repte. Mentre es treballa per aconseguir aquests
objectius, els estudiants treballaran amb els continguts i les competències de l'assignatura.

 

Les hores de treball dedicades a aquesta assignatura equivalen aproximadament a 150 hores de classe i treball individual a casa (6 crèdits. 1 ECT= 25/30h). Això
significa:
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 Hores a classe Hores a casa

Classes
45

20

Tasques 50

Tutories 2 1

Revisió per a l’examen i l’examen 3 29

 

Recorda que això és una orientació. La quantitat de treball necessari per a aprovar l’assignatura depèn principalment del teu nivell inicial, els teus interessos i el teu
esforç. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

 

4 Unitat 2
5 Unitat 2
 
8 Data límit entrega tasca 1 A1

1 Unitat 3
2 Unitat 3

6 A3: Presentació Oral
7  A3: Presentació Oral
 

3 Consolidació
4 Revisió Final del Portafolis

11 Introducció de l’assignatura,
de la professora i els estudiants
12 Unitat 1

11 Unitat 2
12 Unitat 2

8 Unitat 3
9 Consolidació
 
 

13 Unitat 4
14 Unitat 4

 
10 A4: Examen.12h. Aula 2.13

18 Unitat 1
19 Unitat 1

18 A2: Tutoria
19 A2: Tutoria
 
22 Data límit entrega tasca 2 A1

15 Vacances Setmana Santa
16 Vacances Setmana Santa
 
19 Data límit entrega tasca 3 A1

20 Unitat 4
21 Unitat 4
 
 

25 Unitat 1
26 Unitat 2

25 A2: Tutoria
26 Unitat 3
 
 

22 Vacances Setmana Santa
23 A3: Presentació Oral
 
 

27 Unitat 4
28 Consolidació
 
31 Data límit entrega tasca 4 A1

  

29 A3: Presentació Oral
30 A3: Presentació Oral
 
 

 

A: Activitats que són part de l’avaluació (consulta Avaluació)

Subratllat: Data límit d’entrega de les tasques de cada unitat. S’ha d’incloure al Portafolis.

Negreta: No hi ha classe (dies festius)

 

Sistema d'avaluació

Avaluació tasca 1:
Portafolis(40%)

 
Febrer - Maig

Dissenya un portafolis que inclogui les tasques realitzades
dins i fora de l’aula (consulta Continguts). Aquest portafolis
és una mostra de les competències, la capacitat de reflexió i
l’autonomia dels alumnes:

Qualitat de la llengua i el contingut (5% x4)
Capacitat de reflexió, de disseny i creativitat (5% x4)

*És obligatori presentar totes les activitats per obtenir la
mitjana de la nota.

Avaluació tasca 2:
Tutoria(15%)

Març
18,19, 25

Assisteix a una tutoria sobre un tema acadèmic que s’haurà
analitzat a classe i contribueix amb la teva opinió, preguntes,
etc.

Avaluació tasca 3:
Presentació oral
individual (15%)

Abril – Maig
23, 29, 30, 6, 7

Tria un tema i fes una presentació oral (argumentació). Has
de contribuir a les presentacions del teus companys a classe
o a Sakai.

Avaluació tasca 4:
Examen (20%)

10 Juny. 12h.
Aula 2.13

Examen final basat en el contingut treballat a classe durant
l’assignatura (gramàtica, vocabulari, listening i reading).

PARTICIPACIÓ (10%)

Per aquesta assignatura no és suficient prendre apunts i escoltar a la
professora. Participació significa tenir un paper ACTIU a les activitats abans (p.
ex. preparar materials, llegir texts, mirar vídeos, participar a les activitats de
debat de Sakai, etc.) i durant la classe; si no la nota serà 0 i els estudiants no
seran capaços d’aconseguir la màxima nota.

Bibliografia i recursos d'informació

i. Diccionari d’anglès
ii. Accés a internet i portàtil (la professora ho comunicarà amb temps quan es necessiti)
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