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Informació general de l'assignatura

Denominació GENERAL ENGLISH I

Codi 101253

Semestre d'impartició 2N 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 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació KHAN , KAMRAN

Departament/s ANGLES I LINGÜISTICA

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

60 hores presencials 
90 hores de treball autonom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Angles
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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

KHAN , KAMRAN kamrankhan@dal.udl.cat 6
Wednesdays 1230-1330 (2.23
Rectorat)

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura “General English I” es proposa desenvolupar la capacitat comunicativa, tant a nivell oral com a nivell
escrit, en llengua anglesa dels estudiants del Grau d’Estudis Anglesos. Esta? especialment dissenyada per ajudar
aquests estudiants a assolir el tipus de llenguatge que necessiten com a estudiants universitaris tot treballant els
ge?neres de narracio?, descripcio?, autobiografia i dia?leg. L’assignatura contempla ajudar els estudiants a
desenvolupar les habilitats lingu?i?stiques necessa?ries per assolir, amb intencio? de superacio?, el nivell C1.1 del
Marc Europeu Comu? de Refere?ncia per a les Llengu?es. ?

Objectius acadèmics de l'assignatura

01. Produir i entendre textos descriptius orals i escrits amb cohere?ncia i cohesio? tot utilitzant estructures lingu?i?
stiques a un nivell C1.1.

02. Produir i entendre textos narratius orals i escrits amb cohere?ncia i cohesio? tot utilitzant estructures lingu?i?
stiques a un nivell C1.1.

03. Produir i entendre textos autobiografics orals i escrits amb cohere?ncia i cohesio? tot utilitzant estructures
lingu?i?stiques a un nivell C1.1.

04. Interaccionar amb els companys amb naturalitat tot utilitzant estructures lingu?i?stiques i le?xiques pro?pies de
la llengua oral a un nivell C1.1.

05. Identificar i manipular diferents tipus d'estructures gramaticals i le?xiques que so?n necessa?ries per a la
correcta produccio? i comprensio? de textos narratius, autobiografics i descriptius. 

Competències

Competencies generals:

CG7. Treballar en un context internacional.

CG11. Aprendre de manera autonoma.

Competencies especifiques:

CE1. Escriure en angles amb correccio i eficacia comunicativa tant en situacions quotidianes com en entorns
academics i professionals.

CE5. Analitzar gramatical i estilisticament textos orals i escrits en llengua anglesa.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de l’assignatura Generala English I estan dividits en quatre parts, al voltant de les quals es
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treballaran aspectes associats amb les 4 habilitats (Writing, Speaking, Reading i Listening) i amb l’u?s de l’angle?
s. La tipologia de texts (orals i escrits) que es treballaran tan a nivell de comprensio? com d’expressio? es centra
en els ge?neres descripcio?, narracio?, autobiografia i dialo?gic. Cada una de les parts culminara? amb un treball
obligatori (escrit o oral), excepte la part de genere descriptiu que es culminara amb 2 treballs obligatoris. Els
treballs obligatoris constituiran el portfolio que els alumnes hauran d'entregar el dia de l'examen final. El portfolio
tambe haura d'incloure reflexions sobre el desenvolupament dels treballs obligatoris i les activitat que els alumnes
hauran de completar de manera independent fora de classe.

Part 1 – Narracions biogra?fiques (setmanes 1 a 5)
Part 2 – Descripcio? d’espais fi?sics (setmanes 6 a 8)
Part 3 – Dialogant (setmanes 9 a 12)
Part 4 – Integrant narracio?, descripcio? i dia?leg: escriure una histo?ria curta (setmanes 13 a 16)

A me?s, els estudiants hauran de fer, com a treball personal, un seguit d’exercicis encarats a treballar/revisar de
manera sistema?tica el vocabulari i els aspectes gramaticals me?s rellevants per aconseguir assolir el nivell C1.1. 

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals, treball en grup, treball individual, aprenentatge autonom i exposicions i discussions orals.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Part 1 – Narracions biogra?fiques (setmanes 1 a 5)
Part 2 – Descripcio? d’espais fi?sics (setmanes 6 a 8)
Part 3 – Dialogant (setmanes 9 a 12)
Part 4 – Integrant narracio?, descripcio? i dia?leg: escriure una histo?ria curta (setmanes 13 a 16)

Sistema d'avaluació

Individual portfolio 20%

Compulsory Tasks 30%

Oral assessment 25%

Exam- June 25% 
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