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Informació general de l'assignatura

Denominació ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING

Codi 101262

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

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

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.8 2.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació IRUN CHAVARRIA, MARIA MONTSE

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició C1.2: nivell d'anglès assolit; progrés cap a C2
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BORRAS ANDRES, JUDITH judith.borras@udl.cat 2,1

IRUN CHAVARRIA, MARIA
MONTSE

montse.irun@udl.cat 4,2

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@udl.cat 3,5

Informació complementària de l'assignatura

*Drets de propietat intel·lectual i industrial Els enregistraments i la resta de continguts que estiguin disponibles per
a aquesta assignatura a través 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, i que podeu consultar aquí: http://www.udl.cat/ca/legal/. Així doncs, no està permès l'emmagatzematge
d'aquests continguts ni qualsevol transformació d'aquestes dades, així com tampoc els actes de reproducció,
distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma. *Protecció de dades de caràcter
personal: De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
t'informem que: - 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/). - 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. -
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 Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Us recordem que els enregistraments i la resta de continguts del CV 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.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Advanced English: writing and speaking pretén contribuir al desenvolupament de la competència comunicativa
dels estudiants en anglès amb finalitats acadèmiques i generals (nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència,
suposant que els estudiants han aconseguit el nivell C1.2), amb un èmfasi especial en parlar i escriure. habilitats.
El curs se centra en textos escrits i parlats produïts per usuaris competents d’anglès com a models per al
desenvolupament dels seus propis coneixements productius. Al final del curs, l'estudiant ha d'entendre el contingut
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i l'estructura dels textos escrits i parlats i reproduir aquests models en la seva pròpia producció de textos formals
similars.

 

Advanced English: writing and speaking està dirigit a usuaris competents de l'idioma, és a dir, a aquells
capaços de realitzar tasques complexes relacionades amb el treball i l'estudi. Està dissenyat per ajudar-vos a
desenvolupar el vostre anglès perquè pugueu

* comprendre una àmplia gamma de textos més exigents, més llargs, i reconèixer el significat implícit en ells.

* expressar-se amb fluïdesa i espontàniament sense cercar gaire l’expressió adequada, amb molta fluïdesa i
precisió,

* utilitzar el llenguatge de manera flexible i eficaç amb finalitats socials, acadèmiques i professionals.

* produir text detallat i clar i ben estructurat sobre temes complexos, que mostri un ús correcte de patrons
organitzatius, connectors i dispositius de cohesió.

* expressar-se espontàniament, diferenciant tons més fins de significat fins i tot en situacions més complexes.

Competències

Competència Objectius específics del curs

CE1 Escriure en anglès amb correcció i eficàcia
comunicativa tant en situacions quootidianes com en
entorns académics y professionals.

A. Participar en una intercanvi del dia a dia de nivell proper
al C2.
B. Participar en una discussió de seminari de nivell proper al
C2.
C. Participar en les activitats orals a classe a nivell C2

CE2 Parlar en llengua anglesa amb
correcció i fluidesa, tant en entorns académics
i professionals com quootidians.

D. Produir un text argumentatiu de nivell proper al C2.
E. Produir un text donant opinions de nivell proper al C2.

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

 

I.- Written discourse

1.1. Argumentative essays

1.2. Reviews

II.- Oral Discourse

2.1. Seminar discussion

2.2. Everyday exchanges

III.- Sociolinguistic competence

3.1. Register differences

3.2 Politeness

3.3. Modality
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3.4. Audience interest

IV. Discourse competence

4.1. Text structure

4.2. Functions

4.3 Propositions

4.4. Paragraph structure

VI.- Use of English

5.1.- Verbal tenses

5.2.- Passive voice

5.3.- Complex prepositions

5.4.- Reporting

5.5.- Complex phrases

5.6.- Conditional expressions

5.7.- Subjunctive

5.8.- Modality

5.9.- Inversions

5.10.- Collocations and problem words

5.11.- Discourse markers

5.12.- Punctuation

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat
CODIFICACIÓ / descripció / tipologia

TPD
o* G* HP* HNP*

Presentacions 
Presentació i discussió dels diferents
formats textuals que es treballen a
l'assignatura

Caracteritzar les estratègies per a
l'anàlisi i producció de diferents formats
textuals

1 12 30

Seminaris (S)      

Sessions 
pràctiques (P)

Análisi de textos
Desenvolupar la correcció i fluidesa
dels diferents formats textuals

1 27 60

Treballs (T)      

Tutories (Tut)      

Altres (AA)      

Avaluació (AV) Activitats d'avaluació 1, 2 i 3 Definir nivells i nivells d'assoliment  9 22

TOTAL    48 112

L’assignatura es desenvoluparà combinant sessions no presencials síncrones i asíncrones. Sota aquesta modalitat
formativa es combinaran estratègies didàctiques que preveuen la realització de pràctiques a l’aula, de treball en
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petit grup o individual, estudi de casos o sessions magistrals en videoconferència per a l’exposició de continguts
teoricopràctics i la resolució de dubtes. També preveuen  la realització de videoconferències i altres estratègies
d’ensenyament i aprenentatge de docència invertida, aprenentatge basat per problemes, estudi de casos,
aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu, treballs en grup o lectures. Aquest enfocament metodològic comporta que
l’alumne es responsabilitzi del seu propi procés d’aprenentatge adquirint un alt compromís en el seguiment de la
matèria, participació en els espais de comunicació i realització de les activitats d’aprenentatge i avaluació.

 

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:
- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves 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 teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

- Les teves imatge i veu 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/).

- Les teves veu i imatge és imprescindible 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 teu
consentiment per enregistrar les teves veu i imatge amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta
assignatura.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreç  dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Please check, also, the course syllabus in 'Recursos'

Domain Task Timing

Introduction  17-19 February

Academic English

Seminar
24-26 February
3-6 March
10-12 March

Argumentative essay
17-19 March
24--26 March
7-9 April

Exam week
Argumentative essay and seminar
14-16 April

Review
21-23 April
28-30 April
5-7 May
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General English

Everyday exchanges
12-14 May
19-21 May
27-29 May

Exam week

Review and everyday exchange
2-4 June

Use of English Quiz

2nd June

 

Datelines for the four activities are in bold in the timing.

Sistema d'avaluació

REQUISITS

Tots els estudiants han de participar a les 3 proves i penjar 4 tasques, una per cada unitat. Els detalls sobre
aquestes tasques es parlaran a classe. L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a un suspen com a nota final.

Participació i assistència: Es preveu que els estudiants assisteixin regularment a les classes, facin
exercicis i contribueixin amb les seves respostes, dubtes, opinions, etc. al desenvolupament de les
classes. Si no assistiu al 80% de les sessions, hauríeu de fer un examen addicional. Les assignacions
posteriors no es valoraran.

AVALUACIÓ

Tot l'estudiantat ha de participar i tenir una nota mitjana superior a 5 en les activitats d’avaluació oral i escrita per
poder passar el curs. Tanmateix, per poder presentar-se a l’examen, l'estudiantat ha d’haver penjat les quatre
tasques a “activitats” abans de la data límit, Un cop es compleixen aquestes dues condicions, la nota final es
basarà en:

Tasca d'avaluació 1: Tasques realitzades a classe. Les seves notes es basaran en la qualitat en el llenguatge i el
contingut de les quatre tasques (20%)

Tasca d'avaluació 2: Dues tasques orals: Seminari (17,5%) i intercanvi diari (17,5%). La seva qualificació es
basarà en la qualitat del llenguatge i del contingut.

Tasca d'avaluació 3: Dos exàmens escrits: text argumentatiu (17,5%) i resenya (17,5%). La seva qualificació es
basarà en la qualitat del llenguatge i del contingut.

Tasca d'avaluació 4: Test de proficiència d'anglès (10%)

 

INCOMPATIBILITATS LABORALS:

L'estudiant que combini els seus estudis amb una feina a temps complert té dret a demanar avaluació alternativa
en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, cal enviar un correu electrònic a
academic@lletres.udl.cat o adreçar-se a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

 

PLAGI:

* D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant les
proves d’avaluació, dispositius que siguin fraudulents o que no siguin autoritzats. L’estudiant que utilitzi qualsevol
dispositiu fraudulent relacionat amb la prova i / o porti dispositius electrònics no permesos, haurà de deixar la prova
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i estarà sotmès a aquest reglament de penalització de la UdL o a qualsevol altra normativa interna de la UdL.

Qualsevol activitat o prova d’avaluació que inclogui evidència de plagi o d’acció fraudulenta es qualificarà amb 0.

L'estudiant que lliuri una prova d'avaluació d'autoria dubtosa haurà de realitzar una prova similar en presència del
professorat. En cas que el resultat acrediti un nivell diferent del mostrat en la primera activitat lliurada, o
diferències substancials de realització, el professorat 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

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Mann, M. & S. Taylore-Knowles (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. With Answer Key.
Oxford: Macmillan.

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

http://www.englishforacademicstudy.com/ (specialized website for English for academic purposes)

 

ALTRES RECURSOS

          Wilson, J.; Clare, A. (2007) Total English. Madrid: Pearson Education

essayinfo.com (help with different types of academic essays)

http://owl.english.purdue.edu/exercises/ (exercises for developing linguistic and pragmatic competence)

http://members.tripod.com/~lklivingston/essay/index.html (basic guide to essay writing)

http://www.worc.ac.uk/movingon/Academic%20writing.pdf (exhaustive dossier on academic writing)

http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/general/essay/index.xml (instructions for essay writing)

http://research.cambridgeesol.org/fitness-purpose/examples-speaking-tests (examples of speaking
performances at CEFR levels A2-C2)

http://www.helsinki.fi/project/ceftrain/index.php.66.html (examples of communicative activities at different
levels of the CEFR)
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