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Informació general de l'assignatura

Denominació GENERAL ENGLISH II

Codi 101254

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos 2 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació SABATE CARROVE, MARIA

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

2017-18

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

SABATE CARROVE, MARIA msabate@dal.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

A final de curs, s'haurà assolit el nivell C1 d'anglès (Marc Comú Europeu de les Llengües)

Informació complementària sobre Avaluació Alternativa:

*En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins de l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en un examen i
una exposició oral. La sol.licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del 12 d'octubre de 2017
amb acreditació documental i, un cop feta, no es podrà modificar. *D'acord amb l'article 3.1. de la normativa
d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d'avaluació, mitjans
no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova
i/o porti aparells electrònics no permesos haurà d'abandonar l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les
conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol normativa de règim intern de la UdL.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Presentar 2 redaccions, una de gènere expositiu i l’altra de gènere argumentatiu amb posterior anàlisi d’errors i
millores.

- Fer 2 presentacions orals a classe, una d’elles del gènere expositiu i l’altra del gènere argumentatiu amb posterior
anàlisi d’errors i millores.

- Realitzar activitats de llengua per familiaritzar-se amb les nocions pragmàtico-discursives i les estructures
morfosintàctiques que són característiques dels gèneres expositiu i argumentatiu en llengua anglesa.

- Desenvolupar el coneixement lèxic en diferents àmbits d’activitat comunicativa, especialment aquells relacionats
amb el món acadèmic, científic i professional.

Competències

COMPETENCIES GENERALS

CG5 Demostrar capacitat de treball individual

CG7 Treballar en un context internacional

COMPETENCIES ESPECIFIQUES*

CE1 Parlar i escriure en anglès amb correcció, fluïdesa  i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com
en entorns acadèmics i professionals

CE5 Analitzar, avaluar, corregir i editar gramaticalment i estilísticament, textos orals i escrits en llengua anglesa

* Cal dir que el nivell que s'ha d'assolir, tant pels alumnes que cursin General English II (grau EA) com Anglès III
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(grau LLETRA) al final del curs és de C1.2.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de l’assignatura General English II consisteixen en un aprofundiment dels continguts de
l’assignatura Llengua Anglesa I. Tot i així, la tipologia de texts que es treballaran es centra en els gèneres
argumentatiu i expositiu. Els continguts de l’assignatura estan dividits en 10 temes, al voltant dels quals
s’estudiaran aspectes associats amb les 4 habilitats (Writing, Speaking, Reading i Listening) i ús de l’anglès.

Unit 1. Books that changed your life

Unit 2. Relationships-

Unit 3. New experiences

Unit 4. Memory and imagination

Unit 5. Achieving targets

Unit 6. Changes

Unit 7. The future

Unit 8. Feelings

Unit 9. Money

Unit 10. Academic language

 

Annex 1. Presentació oral a classe.

S'han de fer dues presentacions orals a classe, individualment, sobre un dels 10 temes. El tema s’ha d’anar
preparant durant el quadrimestre. La durada de cada presentació és de 10 minuts. Les presentacions ha d’anar
acompanyades de suport visual - presentació en powerpoint.

Eixos metodològics de l'assignatura

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe
magistral (M)

Veure temari i cronograma 1,2,3,4  50 50

Seminaris (S)      

Pràctiques (P) Presentació oral a classe 1,2,3,4   20

Treballs (T) T1 Treball escrit 1,2,3,4   20

Tutories (Tut) 1 tutoria programada referida a P1 1,2,3,4  5 0

Altres (AA)
Activitats de reflexió sobre la llengua i la
comunicació

1,2,3,4  10 30

Avaluació
(AV)

Vegeu taula de mecanismes d’avaluació 1,2,3,4  2.5  

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

  67.5 120
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O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Dia 1 (Dilluns) Dia 2 (Dimarts)

1ª: 11 al
15/09/2017

LA DIADA - FESTIU
 

Conferència a càrrec de Silvia
Coppulo "Veritats, Mentides i
Comunicació" (Sala Victor
Siurana)

2ª: 18 al
22/09/2017

Presentació de l’assignatura.
Explicació de l'assignatura,
estructura, avaluació,
explicació del material
necessari per fer l'assignatura
(dossier- recursos, llibre de
curs  i bibliografia)
PRACTISING YOUR USE OF
ENGLISH AND
VOCABULARY
Error-spotting activity and
Guided error practice

PRACTISING YOUR WRITING
Presentation of Rubric,
Instructions, assessment criteria
for Writing 1 and 2
Writing practice from: Writing
bank: pp. 130-131 and Dossier
1.

3ª: 25/9 al
29/09/2017

PRACTISING YOUR
GRAMMAR
Presentation of Grammar
highlights. Grammar highlight:
Inversions. Material from
Vince Unit 11 and Destination
C1 Unit 19
PRACTISING YOUR
LISTENING
Presentation of Listening
features
 

PRACTISING YOUR WRITING
Writing practice from: Writing
bank: pp. 130-131 and Dossier 1
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4ª: 02 al
06/10/2017

PRACTISING YOUR
LISTENING. Practice activity
in class (Keynote Advanced
Students’ Book, p. 38)
PRACTISING YOUR
VOCABULARY.
Word formation. Practice
activity in class (Vince, pp.
258-261)

PRACTISING YOUR WRITING
(Writing bank: pp. 130-131 and
Dossier 1)

5ª: 09 al
13/10/2017

Grammar highlight:
Conjunctions and discourse
markers (Vince, Unit 22)
PRACTISING YOUR
LISTENING. Practice activity
in class (Keynote pp. 30-31).
Discourse markers.

 
PRACTISING YOUR
VOCABULARY. Practice activity
in class (Vince, pp. 192-195)

6ª: 16 al
20/10/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING. Practice activity in
class (Keynote, pp. 16-17).
Hedging.
 

Assignment: Writing 1
(Argumentation) in class.
Writing an essay

7ª: 23/10 al
27/10/2017

Grammar highlight: Future
tense (Vince, Unit 2)

PRACTISING YOUR SPEAKING
Presentation of Rubric,
Instructions, assessment criteria
for Oral presentations 1 and 2

8ª: 30/10 al
03/11/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING: Practice activity in
class (Keynote Advanced
Students’ Book, pp. 130-131).
Being concise

PRACTISING YOUR SPEAKING:
Practice activity in class
(Keynote Advanced Students’
Book, pp. 86-87). Using visuals
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9ª: 06 al
19/11/2017

Grammar highlight: Emphasis
and cleft sentences (Vince,
Unit 11) and practice activity
in class (Keynote pp. 34-35)

PRACTISING YOUR SPEAKING:
Practice activity in class
(Keynote Advanced Students'
Book, pp. 98-99). Thinking about
your audience

10ª: 13 al
17/11/2017

Assignment Oral
presentation 1
(Argumentation) in class.
Make a pitch

Mid-term exam (in class) (Units
1-5, Reading Comprehension,
Listening, Grammar, Use of
English and Vocabulary
activities)
 

11ª: 20 al
24/11/2017

Grammar highlight:
Prepositions (Vince, Units 17,
18)
PRACTISING YOUR
SPEAKING. Practice activity in
class (Keynote Advanced
Students' Book, pp. 42-43).
Controlling your nerves

PRACTISING YOUR
LISTENING. (Practice activity in
class. Keynote Advanced
Students’ Book, pp. 62-63).
Signposting language
 

12ª: 27/11 al
01/12/2017

PRACTISING YOUR
SPEAKING (Practice activity
in class. Keynote Advanced
Students' Book, pp. 76-77).
Being authentic

PRACTISING YOUR WRITING
(Writing bank: p. 136 and
Dossier 3)

13ª: 04 al
08/12/2017

Grammar highlight: Phrasal
verbs (Vince, Units 19, 20 and
21)

PRACTISING YOUR SPEAKING.
Practice activity in class.
Keynote Advanced Students’
Book, pp. 20-21. Using humour.

14ª: 11 al
15/12/2017

PRACTISING YOUR WRITING (Writing
bank: p. 136 and Dossier 3)  

 
Assignment Writing
2 (Exposition). Write
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 a review
 

15ª: 18 al
05/01/2018

 
VACANCES DE
NADAL

16ª: 08 al
12/1/2018

PRACTISING
YOUR SPEAKING

 

Assignment Oral
Presentation 2
(Exposition). Make a
speech

 

17ª, 18 i 19: 15/1 al
02/02/2018

Setmanes d’avaluació
Examen (2nd half exam)  17 January 2018, 12:00-14:00, in
Class 0.10.1, (Units 6-10, Reading Comprehension, Listening,
Grammar, Use of English and Vocabulary activities)

 

 

  

El cronograma és ORIENTATIU i pot variar per circumstàncies del curs. Els canvis sempre es faran amb els
anuncis necessaris.

Sistema d'avaluació

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

Items
d’avaluació

codificació / descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

As: puja nota NOMÉS si la
participació és activa (participant en
primera persona/col·laborant en les
activitats a classe.  L’assistència a
classe NO és suficient, s’ha de
participar activament)

 1,2,3,4

Totes les
presencials.
80% assistència
i participació
mínima per
obtenir el 10%

10

Taller
d’avaluació
(TA) (Examen)

TA: examen global del temari

Assessing
grammar,
vocabulary and
use of English

1,2,3,4

Examen x 2
(15% cadascun
d’ells, en la nota
final)

30
(15 x
2)
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Informe (In) /
Treballs (T)

T1 i P1

Argumentation
and exposition:
oral and written
competence

1,2,3,4

Treball escrit (2
redaccions:
argumentació i
exposició) i 2
presentacions
orals (a classe,
individuals)
(cada prova
equival a un
15% de la nota
final)

60
(15 x
4)

TOTAL     100

Items
d’avaluació

codificació / descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

*En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins de l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari establert al
calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l'avaluació ordinària. Aquesta prova consistirà en un examen i
una exposició oral. La sol.licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del 12 d'octubre de 2017
amb acreditació documental i, un cop feta, no es podrà modificar.

*D'acord amb l'article 3.1. de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos haurà d'abandonar
l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol
normativa de règim intern de la UdL.

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

* Storton, Richard & Rézmüves, Zoltán (2017): Straight to Advanced. Student's Book Pack with Answers (C1)

Mulanovic, Paula (2017): Keynote Advanced. Workbook. TED. National Geographic Learning (C1)

Vince, Michael (2009): Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary with key & cd-ROM. 3rd
edition. Macmillan. 

* Molt recomanat. Les activitats dels 2 exàmens (mid-term i 2nd half exam) s'extreuran d'aquest llibre de text.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Boyle, Mike & Warwick, Lindsay (2014): Skillful Reading & Writing. Student's Book 4 with Digibook Access.
Macmillan.

Clandfield, Lindsay & McKinnon, Mark (2014): Skillful Listening & Speaking. Student's Book 4 with Digibook
Access. Macmillan.

Dummett, Paul (2015): Life Advanced, National Geographic Learning. Cengage Learning.
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French, Amanda et al. (2017): Gateway Student's Book Pack. 2nd edition + Student's Resource Centre.

Kennedy-Scanlon, Michael, et al. (2009) Guided Error Correction. Exercises for Spanish-speaking students of
English. Level C1 - Book 1.

Macmillan ELT (2005): Macmillan Phrasal Verbs Plus. Macmillan.

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve (2008): Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary with answer key.
Macmillan.

McCarthy, M. & F. O’Dell (2001) English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.

Rundell, M. & Fox, G  (2002) English Dictionary for Advanced learners. 2nd edition 2007. Free online access.
Macmillan.

Swan, M. (1999): Practical English Usage, Oxford. OUP.
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