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Informació general de l'assignatura

Denominació DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH

Codi 101278

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

2 OPTATIVA Presencial

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

4 2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MAS ALCOLEA, SÒNIA

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

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 6 ECTS 
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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

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@dal.udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquest curs sobre Desenvolupament d'Habilitats Orals en Anglès us ajudarà amb els tipus d'habilitats orals que
necessiteu per a contextos acadèmics, professionals i quotidians (incloent, per tant, diferents dominis i contextos
com el personal, el públic, l'ocupacional i l'educatiu). Per aquest motiu, aquesta assignatura es basa en 3 principis
importants: (a) canvi de rol de l'estudiant, és a dir, d'estudiants d'anglès a usuaris de la llengua; (B)
desenvolupament d'una actitud crítica a través de la vostra participació en les lliçons en un entorn no amenaçant;
i (c) pràctica regular- la millora serà gradual, però no tindrà lloc si únicament es va a classe i es prenen apunts.

Encara que el curs s'anomena Desenvolupament d'Habilitats Orals en Anglès, recordeu que ORAL no només es
refereix a l'expressió oral, sinó també a la comprensió oral. Consegüentment, el pla d'estudis està equilibrat
uniformement entre activitats d'escolta i de parla.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius principals d'aquest curs són:

A) Desenvolupar la fluïdesa dels estudiants i millorar la seva precisió en anglès per a ser, finalment, usuaris
independents de la llengua d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (CEFRL): B2

O4 Crear textos clars i detallats sobre diferents temes, i defensar el vostre punt de vista aportant
els avantatges i desavantatges.

O5 Parlar sobre temes acadèmics amb fluïdesa i espontaneïtat fent que la comunicació flueixi sense
problemes i resolent possibles malentesos.

O6 Comprendre les idees i estructures principals de textos orals i escrits, així com identificar la informació
més important sobre temes complexos i abstractes sobre àrees acadèmiques.

B) Comprendre el procés d'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera. El desenvolupament de
competències orals en anglès té com a objectiu desenvolupar l'autonomia i la consciència dels estudiants sobre
les estratègies i fonts que els poden ajudar a aprendre i millorar (O2, O3).

 

Competències

Aquesta assignatura pretén desenvolupar les següents competències:

CG5 Mostrar la capacitat de treballar individualment

CG11 Aprendre autònomament

CG15 Trobar i utilitzar informació de fonts diferents i extenses

CE2 Parlar anglès adequadament pel que fa a fluïdesa i precisió, tant en contextos acadèmics com no
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professionals.

CT2 Adquirir un nivell significatiu d'anglès (B2 segons el CEFRL).

 

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unit 1: Introduction to Oral Communication
Oral Communication: Definition / Forms
Elements of Effective Oral Communication
Native/Non Native Speakerism
Pronunciation vs. Accent

Unit 2: Academic (Oral) Communication
Objectiu (final) de la unitat (1): Dur a terme una presentació oral en la que els estudiants hauran
d'utilitzar un llenguatge persuasiu sobre una idea/producte que hauran de 'vendre'.
Objectiu (final) de la unitat (2): Participar en un debat (en parelles) en el que els estudiants
argumenten les seves opinions en relació a diferents aspectes socials de l'actualitat.

Unit 3: Everyday/Non Academic (Oral) Communication 
Objectiu (final) de la unitat: Els estudiants treballaran la comunicació en diferents situacions
quotidianes (una conversa telefònica, una entrevista de feina, etc.) on hauran d'utilitzar la llengua
imaginant-se en un context fora de la classe. D'aquesta manera, els estudiants hauran de saber
comunicar-se d'una manera espontània, creativa i imaginativa. 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L'objectiu d'aquesta assignatura és desenvolupar la capacitat d'aprenentatge de l'alumne utilitzant la llengua i, per
tant, la metodologia està centrada en l'alumne. Les unitats segueixen els principis de l'Aprenentatge Basat en
Projectes (Project Based Learning, PBL), on els estudiants han de dissenyar un producte final o resoldre un repte.
És mentre es treballa per aconseguir aquests objectius quan els alumnes treballaran sobre els continguts i les
competències de l'assignatura

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura implica més o menys 150 hores de treball a l'aula i treball individual (6 crèdits. 1 ECT = 25 / 30h).
Això vol dir:

 Hores a classe (t. aula) Hores a casa (t. individual)

Classes
45

20

Tasques 50
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Tutories 2 1

Revisions dels examens i els exàmens 3 29

 

Tingueu en compte que això només és una orientació. La quantitat de treball necessari per aprovar el curs
dependrà principalment del nivell inicial, del vostre interès i del vostre esforç.

 

Sistema d'avaluació

PRESENTACIÓ ORAL: 25%

DEBAT: 25%

ROLE-PLAY: 25%

AUTONOMOUS LEARNING ACTIVITIES: 10%

WRITTEN EXAM: 15%
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