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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 Llengües
Aplicades i Traducció i Grau en
Estudis Anglesos

1 TRONCAL Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BORGES SAIZ, FEDERICO

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

42 h. de treball en clase, en 28 classes, siguen presencials o virtuals. 
108 h. de treball autònom de l'estudiant (continguts de l'assignatura, activitats en el
campus virtual, preparació de proves avaluades).

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició La llengua anglesa és l'única llengua de l'assignatura (impartició, comunicació entre
docent i estudiants, continguts, activitats, etc.). Igualment, és l'única llengua que els
estudiants poden utilitzar en les proves d'avaluació.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BORGES SAIZ, FEDERICO federico.borges@udl.cat 6
Cita pr?via:
federico.borges@udl.cat

Informació complementària de l'assignatura

 

Per tal de cursar English for Academic Purposes s'ha de tenir un nivell B2+ (B2 avançat) de llengua anglesa
(Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües).

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és desenvolupar la llengua oral i escrita que els estudiants
necessiten en la universitat, consolidant usuaris independents d'anglès en un context acadèmic. 

A més, English for Academic Purposes pretén acompanyar als estudiants a aconseguir el nivell C1.1 segons el
Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües: 

Expressió escrita: escriure textos clars i detallats amb coherència i cohesió sobre temes quotidians, i també
acadèmics, utilitzant estructures lingüístiques i connectors de nivell Upper Intermediate. (B2+) 

Expressió oral: parlar espontàniament i fluidament per a dialogar amb parlants nadius, sense interrupcions en la
comunicació. Donar opinions, aclarir un punt i donar raons de les seves eleccions. Explicar un esdeveniment i
descriure reaccions. (B2+) 

Comprensió oral i escrita: entendre les idees principals de qualsevol mena de gènere textual i obtenir la
informació rellevant. Entendre detalls en textos orals o escrits, el tema del qual no sigui necessàriament familiar.
(B2+)

Competències

Les competències principals que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

Mostrar la capacitat de treballar individualment CG5
Aprendre de manera autònoma CG11
Escriure i parlar en anglès amb precisió i eficàcia en contextos acadèmics i no acadèmics CE1
Analitzar gramaticalment i estilísticament textos orals i escrits en anglès CE5 
Adquirir una habilitat significativa en una llengua estrangera (Anglès) CT2

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de English for Academic Purposes es distribueixen en quatre unitats, el material de les quals està
disponible en l'entorn virtual de l'assignatura. En cada unitat, que versa sobre aspectes fonamentals del treball
acadèmic, apareixen continguts i pràctiques relacionats. A més, en cada unitat l'estudiantat disposa de material
per a poder preparar la prova d'avaluació corresponent (v. tb. Pla de desenvolupament de l'assignatura i Sistema
d'Avaluació).
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CORRESPONDÈNCIES ENTRE ELEMENTS DE L'ASSIGNATURA

 

Unitat Avaluació Lliurament Continguts Destreses

Unit 1 Pòster acadèmic Individual

General vs. Academic
English
Academic poster in
conferences
Why and how to cite
sources (1)
APA* Manual style
basics (1)
Verb tenses
Passive voice

Sintetitzar continguts
Escriptura acadèmica
Seguir els marcadors d'una exposició
Sentir en detall
Escriure a partir d'una exposició oral
(prendre anotacions)
Citar i referenciar segons el manual
d'estil APA*

Unit 2 Assaig acadèmic Individual

Reading strategies
Literary concepts
Why and how to cite
sources (2)
APA Manual style basics
(2)
Complex sentences
Punctuation

Lectura detallada i lectura crítica
Lectura extensiva i intensiva
Utilitzar convencions i llenguatge
d'assaig
Escriptura acadèmica
Citar i referenciar segons el manual
d'estil APA
Escoltar críticament

Unit 3 Ressenya escrita Individual
How to debate formally
Reporting
Complex prepositions

Lectura detallada i lectura crítica
Lectura extensiva i intensiva
Utilitzar convencions i llenguatge
d'una ressenya escrita
Citar i referenciar segons el manual
d'estil APA
Escriptura acadèmica

Unit 4
Exposición oral

(vídeo)
Grup de 3

How to give
presentations
Cultural differences
History at instances
Conditional expressions
Collocations
Problem words

Exposar de manera adequada
Participar en un debat de caire
acadèmic
Analitzar fets culturals/històrics,
resumir-los i expressar-los
Produir en col·laboració
Expressió oral acadèmica
Citar i referenciar segons el manual
d'estil APA

* American Psychological Association

Eixos metodològics de l'assignatura

L'objectiu d'English for Academic Purposes és desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aprendre fent,
i per tant, la metodologia està centrada en l'estudiant. Això comporta que aquest sigui responsable del seu
aprenentatge i, per tant, s'espera que l'alumnat treballi amb el material abans, durant i després de les
classes, siguin aquestes presencials o virtuals. 

L'eix de l'assignatura és un conjunt de 4 unitats temàtiques (vegeu Continguts fonamentals i Pla de
desenvolupament), relacionades amb les àrees clau del Grau en Estudis Anglesos: Anglès, Lingüística,
Literatura, Cultura i Història, i amb les convencions formals comunes a les disciplines de Lletres. Aquestes
unitats segueixen els principis de l'aprenentatge basat en projectes, en el qual els estudiants realitzen un producte
final o resolen un repte. En treballar per a aconseguir aquests objectius, els estudiants practiquen els continguts i
les competències de l'assignatura. La tasca o producte final de cada unitat, que s'avalua (vegeu Sistema
d'Avaluació), es realitzarà mitjançant un gènere relacionat amb l'anglès acadèmic oral i escrit: el pòster
acadèmic, l'assaig acadèmic, la ressenya acadèmica i l'exposició oral.
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Plantejament metodològic de l'assignatura

Tres escenaris o situacions són possibles, depenent de les condicions sanitàries en cada moment i de les
directrius de la UdL al respecte. No obstant això, el plantejament metodològic és comú als tres escenaris:

1. El professor explica els continguts en les classes, siguin aquestes presencials o virtuals, els relaciona amb
les pràctiques i les avaluacions, resol dubtes i contesta preguntes tant a classe com a l'entorn virtual de
l'assignatura.

2. L'estudiantat disposa dels continguts i pràctiques a l'entorn virtual de l'assignatura.
3. Seguint les indicacions del professor, l'estudiantat revisa els continguts i duu a terme les pràctiques

relacionades abans d'acudir a classe.
4. L'estudiantat realitza i lliura les avaluacions corresponents dins el termini marcat para cadascuna.

Escenari 1: Si el total de matrícula del grup és igual o inferior a 61 estudiants (aforament de l'aula 2.13
segons les mesures de prevenció sanitàries de la UdL), la docència s'impartirà en modalitat mixta: la classe
dels dijous serà presencial per a tot el grup, mentre que els divendres tindrà lloc una video lecture
enregistrada (asíncrona) o en streaming (síncrona); a més, les pràctiques i el treball personal dels estudiants
es duran a terme en línia en l'entorn virtual de l'assignatura. L'horari estipulat per a l'assignatura està
disponible en la secció Pla de desenvolupament.

Escenari 2: Si el total de matriculats és superior a 61 estudiants, la docència s'impartirà en modalitat mixta
d'aquesta manera: el professor de l'assignatura dividirà el grup en dos subgrups (Bow group i Stern group), els
dos subgrups s'alternaran per a assistir a la classe presencial els dijous, i el subgrup Bow group assistirà a la
primera classe presencial el dia 1 d'octubre de 2020, la qual es retransmetrà en directe al subgrup Stern group, que
aquest dia assistirà virtualment. El dijous de la setmana següent, 8 d'octubre, serà el subgrup Stern qui assisteixi a
la classe presencial, i el subgrup Bow la rebrà virtualment en directe. La llista amb els integrants dels dos subgrups
es publicarà en l'entorn virtual de l'assignatura abans de l'1 d'octubre de 2020.

S'impartiran els mateixos continguts als dos subgrups, i les pràctiques i activitats es plantejaran per igual a
tots els estudiants en l'entorn virtual de l'assignatura.

Calendari d'alternança de classes en aquest escenari:

LECTURES SCHEDULED FOR SUBGROUPS

 

Lecture Bow subgroup Stern subgroup

1 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

2 Oct ONLINE

8 Oct ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

9 Oct ONLINE

15 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

16 Oct ONLINE

22 Oct ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

23 Oct ONLINE

29 Oct CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

30 Oct ONLINE

 

5 Nov ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

6 Nov ONLINE

12 Nov CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

2020-21



13 Nov ONLINE

19 Nov ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

20 Nov ONLINE

26 Nov CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

27 Nov ONLINE

 

3 Dec ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

4 Dec ONLINE

10 Dec CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

11 Dec ONLINE

17 Dec ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

18 Dec ONLINE

 

7 Jan CLASROOM 2.13 Rectorat ONLINE

8 Jan ONLINE

14 Jan ONLINE CLASROOM 2.13 Rectorat

15 Jan ONLINE

Lecture Bow subgroup Stern subgroup

 

Escenari 3: En el cas que la UdL decretés la suspensió de les classes presencials per emergència sanitària,
l'assignatura es cursaria enterament en modalitat en línia, seguint les directrius del Departament d'Anglès i
Lingüística, la Facultat de Lletres, i la UdL. En aquest escenari, els continguts de les classes s'impartiran a tot
el grup en video lecture gravada o en directe (segons l'horari marcat per a les classes de l'assignatura), i les
pràctiques i activitats a realitzar pels estudiants estaran disponibles en l'entorn virtual de l'assignatura.

Informació sobre protecció de dades relativa a les proves d'avaluació audiovisual

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

Les veus i imatges són imprescindibles per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un
dret i un deure del professorat de les universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu
l'article 33.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no
necessita el consentiment de l’estudiantat per enregistrar les seves veus i imatges amb aquesta exclusiva
finalitat, la d'impartir docència en aquesta assignatura.
La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
El responsable de l'enregistrament i l'ús de la imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
Les imatges i veus enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.
Les imatges i veus enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels
documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
L’estudiant pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat, oposar-se al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència,
mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També pot presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat
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Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica https://seu.apd.cat o per mitjans no
electrònics.
Els enregistraments i la resta de continguts del campus virtual estan protegits pels drets de propietat
intel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la clàusula inclosa en l' "Avís legal", visible
en tots els llocs web propietat de la UdL.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (101252)  2020-2021 semester I

Lecturer: Federico Borges

classroom 2.13 Rectorat - Thursdays 9:30 - 11 h.
course videoconference - Fridays 9:30 - 11 h.

Week / Dates Syllabus Assessment

2 
1 - 2 Oct

Course Tour + Entry Test 1 + Entry Test 2
Unit 1

3 
8 - 9 Oct

Unit 1

4
15 - 16 Oct

Unit 1
ACADEMIC POSTER
23 Oct

5 
22 - 23 Oct

Unit 2
Verb Tenses & Passive Voice

 

6 
29 - 30 Oct

Unit 2  

7 
5 - 6 Nov

Unit 2
 

 

8 
12 - 13 Nov

Unit 2
ACADEMIC ESSAY 
20 Nov

9 
19 - 20 Nov

Unit 3
Complex sentences & Punctuation

 

10 
26 - 27 Nov

Unit 3  

11 
3 - 4 Dec

Unit 3

12 
10 - 11 Dec

Unit 3
ACADEMIC REVIEW
18 Dec

13 
17 - 18 Dec

Unit 4
Reporting & Complex Prepositions

 

14 
7 - 8 Jan

Unit 4  

15 
14 - 15 Jan

Unit 4
Conditional expressions, Collocations,
Problem words

VIDEO RECORDED PRESENTATION
17 Jan

16 
20 Jan

 
ENGLISH EXAM
1.03 Rectorat - 9 to 11 h.

2020-21

https://seu.apd.cat


17 
26 Jan

 
DISCUSSION SEMINAR
2.25 Rectorat
11 - 13:30 h. / 15:30 - 17:30

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (101252)  2020-2021 semester I

Lecturer: Federico Borges

classroom 2.13 Rectorat - Thursdays 9:30 - 11 h.
course videoconference - Fridays 9:30 - 11 h.

Week / Dates Syllabus Assessment

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

L'avaluació d'English for Academic Purposes és continuada. A més, no hi ha recuperació de cap prova
d'avaluació, d'acord amb el que s'estableix en la Normativa d'Avaluació de la UdL.

El lliurament de proves d'avaluació que en total ponderin en un percentatge inferior al 50% de la qualificació final de
l'assignatura durà a una qualificació final de NO PRESENTAT, d'acord amb la Normativa d'Avaluació de la UdL
(Disposició addicional Tercera). Si l'estudiant lliura proves d'avaluació en un percentatge igual o superior al 50% de
la qualificació final de l'assignatura, la seva qualificació final serà la resultant segons les ponderacions de
l'avaluació continuada. 

Aquests són els ítems d'avaluació del treball i progrés dels estudiants, i el seu pes en la qualificació final de
l'assignatura:

AVALUACIÓ CONTINUADA

 

Avaluació Ponderació

Academic Poster (Unit 1) 10%

Academic Essay (Unit 2) 15%

Academic Review (Unit 3) 15%

Recorded Presentation (Unit 4) 20%

Discussion Seminar 20%

English Exam 20%

 

Requisits específics de l'avaluació continuada

1. Obtenir una qualificació mitjana mínima de 4 en les següents avaluacions, per a poder superar
l'assignatura: Academic Poster, Academic Essay, Academic Review, English Exam.

Si l'estudiant obté en aquestes quatre avaluacions una qualificació mitjana inferior a 4,
aquesta mitjana serà la qualificació final de l'assignatura que figurarà en el seu expedient
acadèmic (SUSPÈS), independentment de les seves qualificacions en les altres avaluacions
de l'assignatura.
Si l'estudiant obté, en les avaluacions esmentades, una qualificació mitjana igual o
superior a 4, la qualificació final que figurarà en el seu expedient acadèmic serà la mitjana
ponderada de totes les avaluacions de l'assignatura, segons la taula Avaluació Continuada.

2. Superar tots els tests de gramàtica dels continguts gramaticals de les unitats (v. Continguts
fonamentals de l'assignatura) perquè l'estudiant pugui presentar-se a la realització de la prova
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d'avaluació English Exam.

Avaluació alternativa

Els estudiants que compaginin els seus estudis amb una ocupació laboral a temps complet, o es trobin en algun
dels casos contemplats en la Normativa d'avaluació de la UdL, tenen dret a renunciar a l'avaluació continuada i a
sol·licitar l'avaluació alternativa de l'assignatura en un termini de 5 dies des del començament del
quadrimestre. Cal enviar un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o dirigir-se a la Secretaria de la Facultat
de Lletres. No es podrà modificar una vegada sol·licitada aquesta avaluació.

L'avaluació alternativa es duu a terme mitjançant una prova única d'avaluació, la qual constarà de les següents
parts, independentment del format presencial o virtual amb el qual se celebrin:

1. English Exam: mateixes condicions i continguts que la prova avaluada per al grup de l'assignatura, en la
mateixa data i hora de la setmana 16-17 del quadrimestre. (15% de la qualificació final)

2. Recorded Presentation: mateixes condicions de format i contingut que la prova avaluada per al grup, data
de lliurament 25/01/2021. (10%)

3. Entrevista oral amb les mateixes pautes que la prova avaluada Discussion Seminar, data de realització a
determinar pel professor en la setmana 16-17 del quadrimestre. (25%)

4. Prova escrita: realització i lliurament d'un Academic Essay i un Academic Review, segons les pautes
d'aquestes proves realitzades durant el curs, data de realització a determinar pel professor en la setmana
16-17 del quadrimestre. (25% i 25%)

Les quatre parts són obligatòries. Si una o més parts obtenen la qualificació de zero, la qualificació total
de la prova única serà de SUSPÈS <0>.

Actuació fraudulenta a l'avaluació

S'aplicarà la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters de la UdL, article 3.1,
punts 7 a 12, i qualsevol altra normativa relacionada de la UdL. D'acord amb l'article 3.1 de la normativa
esmentada, 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 altra normativa de règim intern de la UdL.

Qualsevol activitat o prova d'avaluació que inclogui evidència de plagi o acció fraudulenta es qualificarà amb zero
<0>.

L'estudiant que lliuri una prova d'avaluació d'autoria dubtosa haurà de realitzar una prova similar en presència del
professor. En cas que el resultat acrediti un nivell diferent del mostrat en la primera activitat lliurada, o diferències
substancials de realització, el professor podrà decidir aplicar la qualificació de la segona activitat o qualsevol altra
qualificació que inclogui una penalització per l'actuació fraudulenta de l'estudiant.

Bibliografia i recursos d'informació

RESOURCES

In addition to sources included in the course materials (Units 1 to 4), students will find these useful:

American Psychological Association. (2019). Concise Guide to APA Style, Seventh Edition. American
Psychological Association.

Davis, M. (2005). Poster presentations. In Scientific Papers and Presentations. Davis, M. pp 191-204. San Diego:
Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012088424-7/50002-9

del Castillo Aguas, A. (2018). Cómo elaborar un póster científico. Alcalá la Real (Jaén): Editorial Formación Alcalá.

Rowe, N. (2017). Academic & Scientific Poster Presentation. A modern comprehensive guide. Cham: Springer.

GRAMMAR, LANGUAGE, VOCABULARY
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Hewings, M. (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

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

Porter, D. (2001). Check your vocabulary for Academic English. London: Peter Collin.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Swan, M. & Walter, C. (2011). Oxford English Grammar Course: Advanced. Oxford: Oxford University Press.

Vince, M. (2009). Advanced Language Practice. London: Macmillan

Vince, M. (2014). Language Practice for Advanced. London: Macmillan

Watcyn-Jones, P. & Farrell, M. (2002). Test your vocabulary 4 - Upper Intermediate. Harlow, Essex, UK: Pearson
Education Limited.

Watcyn-Jones, P. & Farrell, M. (2002). Test your vocabulary 5 - Advanced. Harlow, Essex, UK: Pearson Education
Limited.

DICTIONARIES

WordReference.com [Online monolingual dictionary plus definitions, synonyms, usage, collocations]

https://www.wordreference.com

Thesaurus.com [Synonyms]

https://www.thesaurus.com

Ozdic.com [Online collocations dictionary]

http://www.ozdic.com/
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