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Informació general de l'assignatura

Denominació COMPETÈNCIES, RECURSOS I ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE DE
L'ANGLÈS

Codi 101110

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

7.5

Grups MONTSE IRÚN - Grup Gran ESTER BAIGET- Grup Mitjà

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació MONTSERRAT IRUN CHAVARRIA

Departament/s Anglès i Lingüística

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició ENGLISH (100%)

Horari de tutoria/lloc Despatx 2.22 
Dia /hora DV 14-15 

2013-14

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


MONTSE IRÚN 
ESTER BAIGET 

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura està pensada per desenvolupar tècniques d’aprenentatge autònom, estratègies per millorar les seves
competències comunicatives i eines per autoavaluar-se. Es desenvoluparan les habilitats lingüístiques i les
nocions fonamentals de l’aprenentatge autònom: definició dels objectius i tasques, localització i avaluació de
recursos, i aplicació d’estratègies d’aprenentatge.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències Objectius formatius

 
Capacitat de comprensió, producció i
interacció a nivell oral i escrit en anglès, a un
nivell de B2 del Marc Comú de Referència
Europeu-

O1 Escriure textos en anglès am coherència i
cohesió sobre temes de la vida ordinària tot
utilitzant estructures lingüístiques a un nivell B2

O2 Parlar i interaccionar oralment  amb una
certa fluïdesa i espontaneïtat amb persones amb
una competència sense breakdowns a la
comunicació. Donar l’opinió, aclarir idees I
donar raons; explicar esdeveniments I descriure
com t’has sentit.

O3 Entendre les idees principals de tot tipus de
gèneres textuals  orals i escrits i extraure’n la
informació més rellevant

Capacitat de comprendre els processos
d’aprenentatge de l’anglès com a llengua
estrangera
 

O4 Autoavaluar la pròpia competència en
anglès.
 

O5 Escollir de forma crítica els recursos i
estratègies  que més s’adeqüen a la pròpia
manera d’aprendre

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Recursos per l’aprenentatge

1.1.- Gramàtiques i diccionaris

1.2.- Llibres de text i consulta

1.3.- Recursos a Internet

 

2.- Estratègies d’aprenentatge

2.1.- Tipus d’aprenents

2.2.- Com ser millor aprenent
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2.3.- Estratègies per millorar la comprensió oral i escrita en anglès

2.4.- Estratègies per millorar l’expressió i interacció oral i escrita en anglès

 

3.- Competències

3.1.- Punt de partida

3.2.- Com aprenc l’anglès

3.3.- Què sé fer en anglès.

Eixos metodològics de l'assignatura

activitat
CODIFICACIÓ /

descripció / tipologia
TPD

o* G* HP* HNP*

Classe magistral
(M)

Vegeu temari i
cronograma

1,2,3,4,5, GG 30 52

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)

P1: Disseny d’un bloc
d’aprenentatge
 P2 Disseny d’un
“bookmark” de
recursos
 P3 Elaboració dels
consells a un
aprenent d’anglès
dins del bloc

1,2,5 GM 28 20

Treballs (T)
T1 Portfolio Europeu
de les Llengües

4 Ind - 24

Tutories (Tut)
Tut 1 Valoració de les
autoavaluacions

4 2 4 2

Altres (AA)
AA1 Preparació prova
escrita

 Ind - 24,5

Avaluació (AV)
Vegeu taula de
mecanismes
d’avaluació

1,2,3 Ind 2 -

TOTAL

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

  64 122.5

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
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mecanismes
d’avaluació

codificació /
descripció-

criteris / tipologia
TPD

O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

Informe de
participació

1,2,3,4,5
Totes les
presencials

10

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

TA prova escrita:
Constarà d’una o
vàries activitats de
comprensió i
expressió oral i
escrita en anglès
a un nivell B2 i
preguntes sobre
estratègies i
recursos

1,2,3
Classes
Magistrals

20

Informe (In) /
Treballs (T)

In 1 Informe de la
pràctica 1
In 2 Informe de la
pràctica 2
In 3 Informe de la
pràctica 3
In 4 Informe del
Treball 1

1,2,4,5 Pràctiques

20
20
15
15

Altres (A)    0

TOTAL    100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.
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Bibliografia i recursos d'informació

Portfolio Europeu de les Llengües
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