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Informació general de l'assignatura

Denominació ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Codi 101252

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

1 TRONCAL Presencial

Grau en Estudis Anglesos 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 1

Crèdits pràctics 5

Coordinació IRUN CHAVARRIA, MARIA MONTSE

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

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

6 ECTS 

3 hores setmanals de classe presencial que equivalen a 50 hores 
100 hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició anglès

Distribució de crèdits 3 ECTS Montse Irun 
3 ECTS Federico Borges
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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

BORGES SAIZ, FEDERICO fborges@dal.udl.cat 3
Dijous 16 -17 h. Despatx 2.24a
Campus Rectorat

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

mirun@dal.udl.cat 3
Divendres 12:00 -13:30h. Despatx
2.22

Informació complementària de l'assignatura

English for Academic Purposes està dissenyat per ajudar-te amb el registre de llengua que necessitaràs a la
teva vida com alumne/a de la universitat. Esperem que English for Academic Purposes t'ajudi a desenvolupar
els teves habiltdats lingüístiques i les principals característiques de l' aprenentatge autònom. No és un
curs bassat en continguts sinó en competències i, per lo tant, és més difícil adonar-se del que
"s'està aprenent realment". Les competències han de practicar-se regularment. La millora serà gradual però no
serà suficient venir a classe i prendre apunts. Cal escriure, llegir, parlar i escoltar textos acadèmics en anglès a
casa.

El primer dia de classe et demanarem que contestis un test. Si la teva qualificació està per sota de B2+,
et recomanem que facis un curs d'anglès general.

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu del curs és doble:

A.- Desenvolupar la fluidesa de l'alumnat i millorar la correcció del seu anglès en contextos acadèmics; és a dir, la
llengua oral i escrita que necessiten a  la universitat. English for Academic Purposes pretén consolidar usuaris
independents en anglès segons els European Language Framework:

Expressio escrita: Serà capaç d'escriure textos clars i detallats amb coherència i cohesió sobre temes quotidians
però també acadèmics utilitzant estructures lingüístiques i connectors de nivell upper intermediate. (Correspon al
nivell B2+ segons el Marc Europeu per a les Llengües)

Expressió Oral: Serà capaç de parlar espontàniament i fluida per a portar un diàleg amb persones nadives, sense
interrupcions en la communicació. Seràs capaç de donar l'opinió, clarificar un punt i donar raons de les teves
eleccions. Seràs capaç d'explicar un esdeveniment i desccriure les teves reaccions. (Correspon al nivell B2+
segons el Marc Europeu de les llengües)

Comprensió oral i esccrita: Seràs capaç d'entendre les idees principals de qualsevol tipus i gènere textual i obtenir
la informació rellevant. Seràs capaç d'entendre detalls en textoss orals o escrits, el tema del qual no és
necessàriament familiar. (Correspon al nivell B2+ segons el Marc Europeu de les llengües)

B.- Entendre el procès d'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera. English for Academic Purposes vol
desenvopular l'autonomia i la idependència de l'alumnat en un context acadèmic.

Competències

Les competències que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

CG5 Mostrar la capacitat de treballar individualment
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CG11 Aprendre de forma autònoma

CE1 ANGLÈS Escriure i parlar en anglès amb precisió i eficàcia en contextos acadèmics i no acadèmics (Nivell
C1.1)

CE5 Analitzar gramaticalment i estilísticament textos orals i escrits en anglès (NIvell C1.1)

CT2 Adquirir una habilitat significativa en una llengua estrangera (anglès). (NIvell C1.1.)

Continguts fonamentals de l'assignatura

I.- Discurs escrit

1.- Lectura

1.1. Llegint en detall

1.2. Llegint críticament

2.- Escriptura

2.1. Toma de notes

2.2. Escriure un resum

2.3. Escriure un assaig acadèmic.

II.- Discurs oral

1.- Escolta

1.1. Comprensió de conferències

1.2. Escoltant detalls

2.- Parlant

2.1. Presentacions efectives

2.2. Participar en treballs en grup

III.- Ús de l'anglès

1.- Temps verbs

2.- Veu passiva

3.- Preposicions complexes

4.- Informes

5.- Frases complexes

6.- Expressions condicionals

7.- Col·locacions

8.- Paraules de problemes

9.- Puntuació.

Tema Tasca Agrupament Contingut
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I.- Benvinguts a la
universitat

Pòster acadèmic per a
nous alumnes de la
universitat

Individual Preposicions compostes

II.- La lingüística mola!
Vídeo sobre aspectes
lingüístics per a alumnes
de primer curs

Individual

Entendre conferències
Escoltar detingudament
Escriure un assaig
acadèmic
Veu passiva
Expressions de
condicional

III.- La literatura em torna
boig

Una short story per a la
revista de la universitat

En parelles

Llegir detingudament
Llegir críticament
Escriure un resum
Frases complexes
Puntuació
 

IV.- La història és increïble
Capítol de telenovel·la 
basat en un fet històric

Grups de 4

Llegir detingudament
Llegir críticament
Participar en treball en
equip
Temps verbals
“estil indirecte”

V. – La cultura mana! Què
vols dir?

Presentació oral sobre un
tema cultural per a
estudiants de primer curs.

Individual

Entendre conferències
Escoltar detingudament
Prendre apunts
Col·locacions
Paraules problemàtiques

 

Eixos metodològics de l'assignatura

English for Academic Purposes pretén desenvolupar la capacitat d'aprendre fent i, per tant, la metodologia es
centra en l'aprenent. Les unitats segueixen els principis d'aprenentatge basat en projectes on els estudiants han de
dissenyar un producte final o resoldre un repte. És mentre es treballa per aconseguir aquests objectius que els
alumnes treballaran els continguts i les competències de l'assignatura.

L'anglès per a propòsits acadèmics està previst per desenvolupar la capacitat d'aprendre per fer i, per tant, la
metodologia es centra en l'aprenent. Les unitats segueixen els principis d'aprenentatge basat en projectes on els
estudiants han de dissenyar un producte final o resoldre un repte. És mentre es treballa per aconseguir aquests
objectius que els alumnes treballaran sobre els continguts i les competències de l'assignatura.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Data Continguts Activitats a casa Activitats per presentar

14/9
Presentació del curs
Prova de nivell

Disseny d’un portafoli
electrònic

 

15/9 Unitat 1 Perfil  
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21/9 Unitat 1  
Data límit: enviar l’enllaç
del portafoli a “activitats”,
Sakai.

22/9 Unitat 1   

5/10 Unitat 2   

6/10 Unitat 2  Data límit: activitat 1

13/10 Unitat 2   

19/10 Unitat 2   

20/10 Unitat 3   

26/10 Unitat 3   

27/10 Unitat 3  Data límit: activitat 2

2/11 Unitat 3   

3/11 Unitat 3   

9/11 Unitat 4   

10/11 Unitat 4   

16/11 Unitat 4  Data límit: activitat 3

17/11 Unitat 4   

23/11 Unitat 4   

24/11 Unitat 5   

30/11 Unitat 5   

14/12 Unitat 5  Data límit: activitat 4

15/12 Unitat 5   

21/12 Unitat 5   

11/1 Repàs final per l’examen  Data límit: activitat 5

12/1 Tutoria   

17/1
Examen
(9:00 h – Aula 3.17.1)

 
Data límit:  portafoli
electrònic

6/2
Examen de recuperació
(16:00h – Aula 2.27)

  

Sistema d'avaluació

S'espera que els alumnes assisteixin regularment a les classes, realitzin els exercicis i aportin respostes, dubtes,
opinions, etc. al desenvolupament de les classes.

Tots els estudiants han de presentar-se a l'examen final i han de tenir una nota superior a 4 en aquest examen per
tal de poder aprovar el curs. Tanmateix, per tal de poder-se presentar a l'examen, els estudiants han d'haver
presentat les cinc tasques al seu poratfoli electrònic. Un cop es compleixin aquestes dues condicions, la nota final
es basarà en:

Tasca d'avaluació 1: dissenyar un eportfolio amb googlesites ® que inclou les tasques realitzades a classe i fora
de classe. Aquesta tasca mostra la competència, la reflexió i l'autonomia de l'estudiant. Aquesta tasca avalua
CG5, CG11, CE1, CE5 i CT2. La seva nota estarà basada en       
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      La creativitat de l'estudiant i el disseny de les TIC (5%)

      La capacitat de reflexió de l'estudiant (10%)

      La qualitat en llengua i contingut de les cinc tasques (35%)

Tasca de valoració 2: assistir a un tutorial sobre un tema acadèmic i contribuir-hi amb opinions, preguntes, etc.
(15%) Aquesta tasca valora CE1 i CT2. La seva nota es basarà en la qualitat de la llengua i el contingut.

Tasca de l'avaluació 3: respondre a un examen d'escolta, lectura, escriptura i ús de l'anglès. (35%) Aquesta tasca
avalua CE1, CE5 i CT2. La seva nota es basarà en la qualitat de la llengua i el contingut.

Bibliografia i recursos d'informació

Portafoli del curs (descarregar a recursos)
Un diccionari d'anglès
Una gramatica d'anglès

Mann, M & Taylore-Knowles, S (2008)  Destination C1 & C2 = Grammar & Vocabulary Macmillan.

Martin Hewings  (2013)  Advanced Grammar in Use CUP ISBN 9781107699892

Swan, M & WALTER, C. (2011) Oxford English Grammar Course: Advanced. OUP ISBN 9780194312509

Vince .M (2009) Advanced Language Practice Macmillan ISBN 9780230727069

Vince, M (2014) Language Practice for Advanced Macmillan ISBN 9780230463813

 

El portafoli conté més referències útils

2017-18

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMann%2C+Malcolm.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ATaylore-Knowles%2C+Steve.&qt=hot_author

