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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

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 1 OPTATIVA Presencial

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

2 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 EVANS DAGGER, GRAHAME JAMES

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

21h. de treball en clase, 129 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.

Distribució de crèdits 6 ECTS 

2020-21

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

EVANS DAGGER, GRAHAME JAMES grahame.evans@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.

 

La docència d'aquest curs de 2020-2021 es farà de forma híbrida; es faran classes presencials combinades amb classes virtuals
(amb activitats online) (veure apartat Pla de desenvolupament).

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 professionals.

CT2 Adquirir un nivell significatiu d'anglès (B2+ segons el CEFRL).
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA
TASCA FINAL:
25% DE LA NOTA FINAL

GRUPS CONTINGUTS

 
UNITAT 1:
comunicació semi formal

 
Produir un video promocional
d'una ciutat (duració: 4 minuts

 
*Individual

 
Communicació
Descriptors
Adjectius & adverbis
Polisèmia
Elisió (/t/ /d/)
Formació de paraules
Binomials
Tècniques de persuasió

 
UNITAT 2:
comunicació formal

 
Debat sobre una qüestió social

 
En grups de tres

 
Com fer un debat
Llenguatge formal / informal
Qüestions socials: vocabulari
Signposting
Expressions que donen confusió
Metàfores

 
UNITAT 3:
comunicació informal

 
Produir una petita obra teatral,
basada en una situació
quotidiana.

 
En grups de quatre

 
Argot/ col.loqualismes
Formes débiles
Llenguatge verbal / escrit
Sintaxis
Discourse markers
Lexicologia
Assimilació
Proverbis

Eixos metodològics de l'assignatura

L'objectiu de Developing Oral Skills in English 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 lesclasses, siguin aquestes presencials o virtuals. L'eix de l'assignatura és un conjunt de 3
unitats temàtiques (vegeu Continguts fonamentals i Pla dedesenvolupament), 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 iles competències de
l'assignatura. La tasca o producte final de cada unitat es realitzarà mitjançant un gènere relacionat amb lassignatura: un video
promocional, un debat, una obra teatral.

 

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 cas, els continguts de les classes s'impartiran a totel grup en video lectura 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 undret 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
exclusivafinalitat, 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 decontacte del
representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades decontacte 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 del'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 altractament 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'Autoritat2020-21Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica https://seu.apd.cat o per mitjans noelectrònics. Els enregistraments i la resta de
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CALENDARI 2020-2021

continguts del campus virtual estan protegits pels drets de propietatintel·lectual i industrial de la Universitat de Lleida, d'acord amb la
clàusula inclosa en l' "Avís legal", visibleen tots els llocs web propietat de la UdL.

 

 

 

 

 

 

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
21

 

Tasques 94

Tutories 2 1

Revisions dels 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.

 

 

 

LES CLASSES TINDRAN LLOC A L'AULA 0.10B (RECTORAT) EN LES SETMANES  2,4,6,8,10,12,15

LES CLASSES SERAN ONLINE EN LES SETMANES 3,5,7,9,11,13

CLASS
EARLY BIRD GROUP
08.00 – 09.30

NIGHT OWL GROUP
09.30 – 11.00

WEEK 2
30 SEPT

INTRODUCTION: BOTH GROUPS IN CLASS

OCTOBER  

WEEK 3
 07 OCT

09.00 – 10.30
ONLINE: QUINTESSENTIAL I/II

WEEK 4
14 OCT

08.00 - 09.30
PARADISE

09.30 - 11.00
PARADISE

WEEK 5
21 OCT

09.00 – 10.30
ONLINE: PERSUASION I/II

WEEK 6
28 OCT

08.00 - 09.30
GAP YEAR

09.30 - 11.00
GAP YEAR

NOVEMBER  

WEEK 7
04 NOV

09.00 – 10.30
ONLINE:GOING GLOBAL / GENDER ISSUES

WEEK 8
11 NOV

08.00 - 09.30
SOCIAL MEDIA

09.30 - 11.00
SOCIAL MEDIA

WEEK 9
18 NOV

09.00 – 10.30
ONLINE:ORAL PRESENTATION SUMMARY / DEBATE

WEEK 10
25 NOV

08.00 - 09.30
WRITTEN OR SPOKEN?

09.30 - 11.00
WRITTEN OR SPOKEN?
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DECEMBER  

WEEK 11
02 DEC

09.00 – 10.30
ONLINE: COLLOQUIALISMS

WEEK 12
09 DEC

08.00 - 09.30
RELATIONSHIP ISSUES

09.30 - 11.00
RELATIONSHIP ISSUES

WEEK 13
16 DEC

09.00 – 10.30
ONLINE: REVISION

WEEK 14
23 DEC

CHRISTMAS HOLIDAY CHRISTMAS HOLIDAY

JANUARY  

WEEK 14 BIS
06 JAN

KINGS’ DAY HOLIDAY

WEEK 15
13 JAN

08.00 - 09.30
ORAL PRESENTATION:
MINI PLAY

09.30 - 11.00
ORAL PRESENTATION:
MINI PLAY

WEEK 16
19 JAN

18.00hr (Room 10.B)
WRITTEN EXAM: BOTH GROUPS IN CLASS

 

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

L'avaluació de Developing Oral Skills in English 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 del'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 del'avaluació continuada. Aquests són els ítems d'avaluació del treball i
progrés dels estudiants, i el seu pes en la qualificació final del'assignatura:

 

TASCA D’AVALUACIÓ PONDERACIÓ DATA

1.VIDEO PROMOCIONAL
(UNITAT 1: COMUNICACIÓ SEMI-
FORMAL)
l'estudiant ha de produir un video
promocional (de caire turístic) d'una
ciutat.
 

25% 25/10 (SETMANA 5)

2. RESUM / DEBAT
(UNITAT 2: COMUNICACIÓ
FORMAL)
l'estudiant ha de resumir un article
sobre una qüestio social i a
continuació debatre la qüestió.

25% 18/11 (SETMANA 9)

3. OBRA TEATRAL
(UNIT 3: COMUNICACIÓ
INFORMAL)
l'estudiant (en grup) ha de produir
una petita obra teatral sobre una
situació quotidiana.

25% 13/01 (SETMANA 15)

4. EXAMEN ESCRIT 15% 19/01 (SETMANA 16)

5. PARTICIPACIÓ /ACTIVITATS
D’AUTOAPRENTATGE

10%  
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* És obligatori completar tasques 1, 2, 3, 4 per obtenir la media de la nota del curs.

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini
de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu electròni academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a
la Secretaria de la Facultat de Lletres.
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