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Informació general de l'assignatura

Denominació ANGLÈS TÈCNIC I PROFESSIONAL

Codi 101113

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

7

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació DR. GUZMAN MANCHO BARES 
Tel.973.70 2343

Departament/s Anglès i Lingüística

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès 
(100%) 

Horari de tutoria/lloc Guzman Mancho GG gmancho@dal.udl.cat Despatx 2.24 DL. 10-12 
Sònia Mas GM1 sonia.mas@dal.udl.cat Despatx 3.42 DJ 10’30-11’30 
Grahame Evans GM2 gevan@dal.udl.cat Despatx1.06 DX 10’30-11’30
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Guzman Mancho Barés 
Sònia Mas 
Grahame Evans 

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

Taula de coherència

 

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.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts i Cronologia

Unit 1: Tourism (4 setmanes)

Unit 2: Healthcare (4 setmanes)

Unit 3: Social networks (4 setmanes)

Unit 4: Marketing & Advertising (4 setmanes)

Eixos metodològics de l'assignatura
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Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne

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

Classe
magistral
(M)

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

(1) (3) GG 32  

Seminaris
(S)

Activitats dirigides dins l’aula que contribueixen a
l’adquisició de les competències i continguts de
l’assignatura.

(1) (3) GM 32  

Pràctiques
(P)

En grups reduïts i/o individualment, l’alumne
treballa les habilitats instrumentals relacionades
amb les competències i continguts de l’assignatura.

(2) GM   

Treballs
(T)

Treballs en parella, individuals o en petits grups
sobre aspectes relacionats amb els continguts de
l’assignatura.

(4) GG  86

Tutories
(Tut)

     

Altres
(AA)

Lectura (3) GG  15,5

Avaluació
(AV)

Vegeu taula de mecanismes d’avaluació.
Avaluar el grau d’assoliment de les
competències i continguts del curs;
preparació per a l'avaluació

GG 2 20

TOTAL    66 121,5

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

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

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

5%

Taller
d’avaluació
(TA)
(Examen)

Taller d’avaluació 1 (Unit
1)
Taller d’avaluació 2 (Unit
2)
Taller d’avaluació 3 (Unit
3)
Taller d’avaluació 4 (Unit
4)
Taller d’avaluació 5
(Final exam)

No serà
possible
recuperar
aquest
percentatge

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

TA1
TA2
TA3
TA4
TA5

15%
15%
20%
20%
10%
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Informe (In) /
Treballs (T)

Resultats
d’aprenentatges derivats
dels treballs realitzats
durant les hores no-
presencials

No serà
possible
recuperar
aquest
percentatge

Avaluar el grau de participació i
implicació en les activitats i
continguts de l’assignatura.

T1
T2
T3
T4

15%

Altres (A)      

TOTAL     100%

Mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

 

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