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Informació general de l'assignatura

Denominació ENGLISH FOR BUSINESS II

Codi 101309

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau
en Administració i Direcció d'Empreses

5 TRONCAL Presencial

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 TRONCAL Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i
Direcció d'Empreses

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

4 4

Coordinació MANCHO BARÉS, GUZMAN

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Inglés

Distribució de crèdits Federico Borges 
Guzman Mancho 
Irina Lobera 
Diana Rodríguez
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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

LOBERA ESPÍ, IRINA irina.lobera@udl.cat 6

MANCHO BARÉS, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 6

RODRÍGUEZ BONET, DIANA diana.rodriguez@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura té l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la competència comunicativa en anglès dels estudiants (nivell B1
del Marc Europeu Comú de Referència per a Lengues). Els estudiants haurien de ser capaços d’informar i produir textos expecialitzats
tant orals com escrits relacionats amb l’anglès per a negocis.

L’avaluació de l’assignatura és continuada. Això vol dir que la nota resultarà final de la suma de les notícies parcials de les 4 proves
d’avaluació juntament amb la nota mitjana dels tests de gramàtica. La nota mitjana  per aprovar l’assignatura ha de ser 5 o més sobre
10. La nota serà un NO PRESENTAT, si l'alumne/a sol es presenta a una prova d’avaluació. Si es presenta a dos o tres proves
d’avaluació, la nota de l’assignatura serà SUSPENS, 4.

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’alumne no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves
d’avaluació, mitjans no permesos ni mecanismes fraudulents. L’alumne 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 restarà subjecte a les conseqüències previstes en
aquesta normativa o en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL. Qualsevol activitat que inclogui evidències de plagi o acció
fraudulenta serà qualificada amb un zero. Si es reincideix, l'estudiant obtindrà la qualificació final de SUSPENS (0) a l’acta final de
l’assignatura.

En cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva imposibilitat d'assistir a les activitats programades dins de l'avaluació
continuada (per treball remunerat, per segona o última matrícula de l'assignatura, segons els casos contemplats a la normativa del
centre), pot optar per l' AVALUCIÓ ALTERNATIVA de validació de competències i coneixements. Consta de dos convocatòries: la
primera es realitzarà en el dia i en l'horari establert en el calendari d'avaluació del grau per a la prova final de l'avaluació ordinària.
Aquesta avaluació consta de tres proves: Test (1) tracta sobre vocabulari, ús de l'anglès, listening i comprensió lectora; Test (2) és una
presentació oral; i prova (3) és sobre escriptura professional. Cal que s'aprovin els tres tests per aprovar l'assignatura en aquesta
convocatòria. Atès que l'AVALUACIÓ ALTERNATIVA equival a un 100% de l’avaluació, l’alumnat tIndrà dret a la convocatòria de
RECUPERACIÓ de les proves suspeses, en el dia / hora que s'anunciarà a SAKAI (durant la setmana 19ª del semestre). La nota final
serà la mitjana de les proves aprovades en 1ª convocatòria i les proves realitzades a la convocatòria de recuperació. La sol·licitud
d’aquesta modalitat d’avaluació es podrà realitzar abans de l’1 de març de 2020 amb acreditació documental i, una vegada feta, no es
pot modificar. A la pàgina web de la Facultat es troba el document que han d'emplenar els estudiants i enviar al professor responsable
de l’assignatura per correu electrònic (http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-
documents/Sollicitud-davaluacio-alternativa.pdf).

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament dels exàmens orals.
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 teva 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).
- La teva veu enregistrada s'utilitzarà exclusivament per a les finalitats inherents a l'avaluació de l'assignatura.
- La teva veu enregistrada es conservarà fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es destruirà 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/).
- La teva veu és imprescindible per avaluar els teus coneixements en aquesta assignatura, i la definició dels procediments d'avaluació
és una potestat de la UdL en el marc del seu dret d'autonomia universitària, com preveuen els articles 2.2, f) i  46.3 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu consentiment per enregistrar la teva veu amb
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aquesta exclusiva finalitat, d'avaluar els teus coneixements 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 l'avaluació, mitjançant escrit tramès a l'adreça 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.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. To select appropriate stylistic options
2. To structure written and oral texts properly depending on its communicative purpose (oral presentations, script of a video

commercial, business correspondence)
3. To carry out oral and written comprehension activities using online material
4. To apply several reading comprehension techniques to texts on business and economics (to grasp the main ideas, to practise

vocabulary)
5. To apply several listening comprehension techniques to texts on business and economics
6. To recognise and use basic vocabulary related to business management and commercial correspondence
7. To improve the written/oral production of fellow students (wiki text)
8. To produce activities following a collaborative learning methodology (wiki text and business correspondence)
9. To revise grammar points autonomously

Competències

COMPETENCES LEARNING OBJECTIVES

Show correctness in oral and written language

To selection appropriate stylistic
options.

To structure a text properly
depending on its communicative
purpose

Have competence in information and communication
technologies

To carry out oral and written
comprehension activities using
online material

Have competence in a foreign language

To apply different reading
comprehension techniques to
texts on business and economics

To apply different listening
comprehension techniques to
texts on business and economics

To recognise and use basic
vocabulary related to business
management

Ability to criticise and be self-critical
To improve the written/oral
production of fellow students

Teamwork and leadership
To produce activities following a
collaborative learning
methodology

Be able to work and to learn in an autonomous way
and simultaneously adequately interact with others,
through cooperation and collaboration

Revise grammar points
autonomously

Ability to analyse and synthesise
To analyse trends based on
figures and graphs

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Commercial correspondence (weeks 1-8)
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2. Brands, marketing and adverstising (weeks 10-15)

Eixos metodològics de l'assignatura

This course has a workload of 6 ECTS, equivalent to 150 working hours.

These hours are of two types.

- Classes: for a total of 60 hours, students will meet face-to-face in GG and GM classes. The methodology used is based on the
premise that the student is the center of the learning process. Through an active methodology, teachers guide students to acquire skills
needed to become an apprentice to achieve effective English language within the business and economics.

- Autonomous learning: for a total of 90 hours, students will conduct learning activities.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Weeks 1-8: Commercial correspondence

Letters of enquiry
Reply to enquiries
Technical vocabulary related to paying and delivery methods

Weeks 10-15: Brands, marketing and advertising

Business topics: branding, product, market, corporate and product advertisement
Business skills: sales pitch

Sistema d'avaluació

Week Assessment activity
Individual /

Grupal
Percentage

9
Test on technical vocabulary, grammar, reading comprehension and/or listening

comprehension;
Individual 20%

9 Writing test Individual 25%

16/17
Test on technical vocabulary, grammar, reading comprehension and/or listening

comprehension
Individual 20%

18 Speaking In pairs 25%

Over the
semester

Online activities (tests on Sakai) Individual 10%

Bibliografia i recursos d'informació

Obligatory bibliography

-      Cotton, D. et al. (2010) Market Leader: Business English Course Book. Intermediate level. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

-      Graded booklet: to be announced when the semester starts.

-      Dossier of the subject (to be purchased from the Photocopy Desk)

Secondary bibliography

-        McCarthy, M. et al. (2009) Grammar for Business. Cambridge: Cambridge University Press.

-        Mascull, B. (2008) BusinessVocabulary in Use. Intermediate. 11th printing. Cambridge: Oxford: OxfordUniversity Press.

-        Rogers, J. (2010) MarketLeader: Business English Practice File. Intermediate level. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

-        Strutt, P. (2010) MarketLeader: Business Grammar and Usage. Harlow, Essex: Pearson, Longman.
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-        Strutt, P. (2010) MarketLeader: Essential Business Grammar and Usage. Harlow, Essex: Pearson, Longman.

Bilingual and monolingual dictionaries of Business English

-        Alcaraz, E. & B. Hughes (1996) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales.Inglés-Español, Spanish-
English. Ariel: Barcelona

-        Longman Business English Dictionary (2007) 2nd edition. Longman: Harlow, England.

-        López, S. & D. Watt (2002) Diccionario Oxford Business. Español-Inglés. Inglés-Español. Oxford:Oxford University Press.

-        OxfordLearner’s Pocket Dictionary. Dictionary of Business English (2006) Oxford:Oxford University Press.

-        WebFinance Inc. (2007-10) BusinessDictionary.com. See: http://www.businessdictionary.com

Grammar of General English and Vocabulary books

-        Redman, S. (1997) EnglishVocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. Cambridge: OxfordUniversity Press.

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

-        Swan, M. et al. (1997) How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: OxfordUniversity Press.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Weeks 9-15: Brands, marketing and advertising

Business topics: branding, product, market, corporate and product advertisement
Business skills: sales pitch

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Day/Week Assessment activity Individual / Grupal Percentage

May 18, 2020 Writing test Individual 25%

June 4, 2020 Test on technical vocabulary, grammar, reading comprehension Individual 25%

week 18 Speaking (oral presentations) In pairs 25%

Over the semester
(deadline June 14, 2020

23:55 local time)

10 online grammar tests (tests on Sakai):

1. Adjectives
2. Articles
3. Conditionals
4. Connectors
5. Nouns
6. Passive
7. Prepositions
8. Relatives
9. Verb Tenses (Past Tense)

10. Verb Tenses (Present Tense)

Individual 15%

Over the semester
(deadline June 14, 2020

23:55 local time)

11 online tests (tests on Sakai):

1. Activity 1. Reading The value of brands
2. Activity 2. Listening Brands
3. Activity 3. Reading Internet Advertising
4. Activity 4. Listening Marketing Research
5. Activity 5. Reading Keeping Customers Loyal
6. Comm Corresp VOCAB 1 - LETTER & EMAIL
7. Comm Corresp VOCAB 2 - PAYMENT METHODS
8. Comm Corresp VOCAB 3 - INCOTERMS
9. Comm Corresp VOCAB 4 - LETTER TERMS

10. Grammar test 1
11. Grammar test 2

Individual 10%

 

Els i les estudiants que no hagin pogut seguir el curs per una situació excepcional derivada de l’actual situació de pandèmia de la
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COVID-19, podran acollir-se a l’avaluació alternativa. S’obrirà un període excepcional entre el 4 i 8 de maig per sol·licitar aquesta
avaluació alternativa, d’acord amb els criteris que té establert el centre sobre l’avaluació alternativa.

Sol·licitud avaluació alternativa: http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-
documents/Sollicitud-davaluacio-alternativa.pdf

L'avaluació alternativa consta de tres proves: Test (1) sobre vocabulari tècnic, gramàtica i comprensió lectora (30%); Test (2)
presentació oral individual (35%); Test (3) escriptura professional (35%). El test (1) es realitzarà el proper 4 de juny a partir de les 9:00.
Els testos (2) i (3) es realitzaran el 8 de juny a les 10. La recuperació dels tests suspesos es farà el 19 de juny.

Realització de les proves

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, 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
tindrà la qualificació de SUSPENS, en l'assignatura i  quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en
qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.
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