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Informació general de l'assignatura

Denominació PRODUCCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS

Codi 101115

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació ÀNGELS LLANES BARO 
Tel.: 973703120

Departament/s Anglès i Lingüística

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

60 hores presencials 
90 hores no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Horari de tutoria/lloc A determinar 
ÀNGELS LLANES Despatx 2.21 
NÚRIA MINA Despatx 1.06 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


ÀNGELS LLANES 
NÚRIA MINA 

Informació complementària de l'assignatura

Anàlisi del procés d'escriptura i dels components retòrics inherents al discurs escrit. Desenvolupament de les
habilitats que permeten millorar la producció escrita considerant el contingut a elaborar, els diferents gèneres, l'ús
de la llengua i els processos de revisió y edició.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències Objectius formatius

Capacitat d' escriure en anglès amb
correcció, fluïdesa i eficàcia
comunicativa tant un text acadèmic
/article científic, com un text creatiu

O1: Planificar i estructurar un text acadèmic/article científic fer ús del vocabulari
clau
O2: Produir de manera ben estructurada un text acadèmic/ article científic. El text
ha de ser ben estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de
presentar una forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar
vocabulari específic i propi del tema en qüestió.
O3: Editar un text acadèmic/científic
O4: Planificar i estructurar un text creatiu
O5: Produir de manera ben estructurada un text creatiu. El text ha de ser ben
estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de presentar una
forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar vocabulari
específic i propi del tema en qüestió.

Capacitat d'analitzar, avaluar i editar
un text acadèmic/científic  escrit en
llengua anglesa.

O6: Identificar errors en un text de l'àmbit acadèmic escrit en anglès, explicar-los i
proposar possibles esmenes.

Capacitat d' escriure en anglès amb
correcció, fluïdesa i eficàcia
comunicativa tant un text acadèmic
/article científic, com un text creatiu

O1: Planificar i estructurar un text acadèmic/article científic fer ús del vocabulari
clau
O2: Produir de manera ben estructurada un text acadèmic/ article científic. El text
ha de ser ben estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de
presentar una forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar
vocabulari específic i propi del tema en qüestió.
O3: Editar un text acadèmic/científic
O4: Planificar i estructurar un text creatiu
O5: Produir de manera ben estructurada un text creatiu. El text ha de ser ben
estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de presentar una
forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar vocabulari
específic i propi del tema en qüestió.

Capacitat d'analitzar, avaluar i editar
un text acadèmic/científic  escrit en
llengua anglesa.

O6: Identificar errors en un text de l'àmbit acadèmic escrit en anglès, explicar-los i
proposar possibles esmenes.
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Capacitat d' escriure en anglès amb
correcció, fluïdesa i eficàcia
comunicativa tant un text acadèmic
/article científic, com un text creatiu

O1: Planificar i estructurar un text acadèmic/article científic fer ús del vocabulari
clau
O2: Produir de manera ben estructurada un text acadèmic/ article científic. El text
ha de ser ben estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de
presentar una forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar
vocabulari específic i propi del tema en qüestió.
O3: Editar un text acadèmic/científic
O4: Planificar i estructurar un text creatiu
O5: Produir de manera ben estructurada un text creatiu. El text ha de ser ben
estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de presentar una
forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar vocabulari
específic i propi del tema en qüestió.

Capacitat d'analitzar, avaluar i editar
un text acadèmic/científic  escrit en
llengua anglesa.

O6: Identificar errors en un text de l'àmbit acadèmic escrit en anglès, explicar-los i
proposar possibles esmenes.

Capacitat d' escriure en anglès amb
correcció, fluïdesa i eficàcia
comunicativa tant un text acadèmic
/article científic, com un text creatiu

O1: Planificar i estructurar un text acadèmic/article científic fer ús del vocabulari
clau
O2: Produir de manera ben estructurada un text acadèmic/ article científic. El text
ha de ser ben estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de
presentar una forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar
vocabulari específic i propi del tema en qüestió.
O3: Editar un text acadèmic/científic
O4: Planificar i estructurar un text creatiu
O5: Produir de manera ben estructurada un text creatiu. El text ha de ser ben
estructurat i sense greus problemes gramaticals i ortogràfics, ha de presentar una
forma i registres coherents amb la seva tipologia i ha de presentar vocabulari
específic i propi del tema en qüestió.

Capacitat d'analitzar, avaluar i editar
un text acadèmic/científic  escrit en
llengua anglesa.

O6: Identificar errors en un text de l'àmbit acadèmic escrit en anglès, explicar-los i
proposar possibles esmenes.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Escriptura científica (I)

            1.1 Features of Academic Writing

            1.2 Stages of writing

            1.3 Matching the answer to the Question

            1.4 Reading, note-taking and literature searches

            1.5 Writing  a literature review and introductions

            1.6 Writing the main section

            1.7 Writing conclusions and abstracts

1.8 Referencing and editing

2. Escriptura creativa

            2.1 Character versus plot

            2.2 Character versus theme

            2.3 The format
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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,
6

GG 18  

Seminaris (S)      

Pràctiques (P) Pràctiques d’aula
1, 2, 3, 4, 5,
6

GG 30  

Treballs (T)      

Tutories (Tut)      

Altres (AA) Pràctiques individuals fora d’aula 1, 2, 3, 4, 5   90

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació
1, 2, 3, 4, 5,
6

GG 12  

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

  60 90

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA ASSIGNATURA: I SEMESTRE (dilluns-dimarts)

Setmana
Dilluns Dimarts

Temari Activitat Temari

1ª:    16 al 20/9/13 Acollida + Features of Academic Writing Features of Academic Writing

2ª:    23 al 27/9/13 Features of Academic Writing Stages of writing

3ª:    30 al 04/10/13 Matching the answer to the question Reading, note-taking and literature searches

4ª:    07 al 11/10/13 FESTIU Reading, note-taking and literature searches

5ª:    14 al 18/10/13 Literature review: introduction Literature review: getting information

6ª:    21 al 25/10/13 Literature review: searching for information Literature review: reading skills

7ª:    28 al 01/11/13 Literature review: writing up your review
Literature review: referencing and
plagiarism

8ª:    04 al 08/11/13 Writing introductions Writing the main section

9ª:    11 al 15/11/13 Writing the main section Writing abstracts

10ª:  18 al 22/11/13 Writing conclusions Editing and referencing

11ª:  25 al 29/11/13 Character versus plot Character versus theme

12ª:  02 al 06/12/13 The format Workshop 1

13ª:  09 al 13/12/13 Workshop 2 Workshop 3

14ª:  16 al 20/12/13 Workshop 4 Presenting our creations

 VACANCES DE NADAL

15ª:  06 al 10/01/14 FESTIU                     Assessment tutorial 1

16ª:  13 al 17/01/14 Assessment Tutorial 2 Assessment Tutorial 3

17ª:  20/01/14 al
07/02/14

Activitats d’avaluació  

18ª:  10/02 al
01/02/14

Correcció i anunci resultats exàmens  

 

Durant les 16 setmanes lectives, es podran programar proves parcials, pràctiques d’aula, de laboratori o de terreny.
Els dimecres es poden emprar per a activitats presencials, però no hi ha reserva prèvia d’aula: les activitats
programades s’hauran d’incloure al cronograma de la fitxa, que haurà de ser aprovat pel cap d’estudis (per evitar
encavalcaments). El cronograma és ORIENTATIU i pot variar amb les circumstàncies del curs, sempre amb els
anuncis necessaris. La setmana 18ª està dedicada a proves de conjunt (exàmens o equivalents), que mai poden
valer més del 50% de l’assignatura. Si una prova (en especial els exàmens), suposen el 30% o més de la nota
total, l’estudiantat, tindrà dret a una recuperació, que estarà programada la setmana 20ª.

 

Sistema d'avaluació
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Mecanismes
d’avaluació

Codificació / descripció-
criteris / tipologia TPD Observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació
(As)

Assistència i participació a
les pràctiques d’aula i
tutories.***

 
1, 2,
3, 4,
5, 6

Totes les presencials 5

Taller
d’avaluació
(TA)
(Examen)

   Classes Magistrals + Seminaris  

Informe (In) /
Treballs (T)

Escriure un article i textos
creatiu

 
1, 2,
3, 4,
5, 6

Treballs 40

Altres (A) 9 pràctiques d'aula  
1, 2,
3, 4,
5, 6

Escriure 1 introducció, 1 revisió de la literatura,
1 mètode, 1 discussió, 1 conclusió, 1 resum, i
escriure 1 textos creatiu grupal

55

TOTAL     100

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

Bibliografia i recursos d'informació
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Techniques. London: Sage.

Körner, A. (2008). Guide to Publishing a Research Paper. London: Sage.

Mills, P. (2006). The Routledge Creative Writing Coursebook. London: Routledge.
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