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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 Dret i Grau en
Administració i Direcció d'Empreses

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Doble titulació: Grau en Enginyeria en
Organització Industrial i Logística i Grau en
Administració i Direcció d'Empreses

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

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

5 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 TRONCAL/BÀSICA 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

5 5

Coordinació MANCHO BARES, GUZMAN

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits Yuliia Benderska 
Federico Borges 
Eulàlia Borràs (Campus Igualada) 
Guzman Mancho 
Diana Rodríguez 
Verònica Vizcaíno
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Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BENDERSKA , YULIIA yuliia.benderska@udl.cat 6

BORGES SAIZ, FEDERICO federico.borges@udl.cat 6

BORRAS RIBA, EULALIA eulalia.borras@udl.cat 6

MANCHO BARES, GUZMAN guzman.mancho@udl.cat 0

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

VIZCAINO CABEZAS, VERONICA veronica.vizcaino@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.

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: La prova (1) tracta sobre vocabulari, ús de l'anglès, listening i comprensió lectora (la nota
equival al 40% de la nota); la prova (2) és una presentació oral (la nota equival al 30% de la nota); i la prova (3) és sobre escriptura
professional (la nota equival al 30% de la nota). Cal que s'aprovin les tres proves per aprovar l'assignatura en aquesta convocatòria.
Atès que totes les proves tenen una ponderació del 30% o més, l’alumnat tIndrà dret a la convocatòria de RECUPERACIÓ de les
proves suspeses, en el dia i hora que s'anunciarà a SAKAI. La nota final serà la suma de les proves aprovades en 1ª convocatòria i les
proves aprovades realitzades a la convocatòria de recuperació. Si l'alumne/a suspén alguna de les proves, la nota de al seu expediente
serà SUSP 3.

La sol·licitud d’aquesta modalitat d’avaluació es podrà realitzar abans de la data límit establerta per la Facultat (final de la setmana 7
del semestre), 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).

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Seleccionar opcions estilístiques adequades

2. Estructurar correctament textos escrits i orals depenent de la seva finalitat comunicativa (presentacions orals, desenvolupament i
redacció d'un pla de màrketing)

3. Realitzar activitats de comprensió oral i escrita utilitzant material en línia

4. Aplicar diverses tècniques de comprensió lectora en textos sobre l'empresa i l'economia (per comprendre les idees principals, per
practicar vocabulari)
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5. Aplicar diverses tècniques de comprensió oral en textos sobre l'empresa i l'economia

6. Reconèixer i utilitzar vocabulari bàsic relacionat amb processos de màrketing

7. Millorar la producció escrita / oral dels companys

8. Produir activitats seguint una metodologia d’aprenentatge col·laboratiu

9. Repassar els aspectes gramaticals de manera autònoma

10. Analitzar tendències a partir d'informació representada gràficament

Competències

CT1-Correcta expressió oral i escrita
CT2-Coneixement d'una llengua estrangera
CT3-Domini de les TIC
CG1-Capacitat d'anàlisi i de síntesi
CG3-Capacitat de crítica i autocrítica CG5-Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar
adequadament amb la resta cooperant i colaborant

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Un enfocament holístic al màrqueting

2. El pla de màrketing: anàlisi DAFO

3. El pla de màrketing: objectius, tipus de recerca qualitativa i quantitativa

4. El pla de màrketing: estratègies

4.1. Desenvolupament de nous productes

4.2. Establiment del preu dels productes

4.3. Venda

4.4. Promoció

5. El pla de màrketing: resum executiu

6. Discurs de promoció i venda ("sales pitch")

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Aquest curs té una càrrega de treball de 6 ECTS, equivalent a 150 hores de dedicació per a l'alumnat.

Aquestes hores són de dos tipus:

Classes per un total aproximat de 47 hores. La metodologia utilitzada es basa en la premissa que l'alumne és el centre del
procés d'aprenentatge. A través d'una metodologia activa, el professorat guia als estudiants perquè adquireixin les habilitats
necessàries per a convertir-se en aprenents i aconseguir un idioma anglès efectiu dins dels negocis i l'economia.
Aprenentatge autònom: durant un total aproximat de 103 hores, els alumnes realitzaran activitats d'aprenentatge autònom.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Descripció

Setmana 1
06/02/2023 - 10/02/2023

Placement test
Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
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Setmana 2
13/02/2023 - 17/02/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 3
20/02/2023 - 24/02/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 4
27/02/2023 - 03/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 5
06/03/2023-10/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 6
13/03/2023-17/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 7
20/03/2023-24/03/2023

Unit 1 to 6 - Use of English and Vocabulary
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 8 EXAM WEEK

Setmana 9
11/04/2023-14/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 10
17/04/2023-21/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 11
24/04/2023-28/04/2023

Unit 7 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Writing
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 12
01/05/2023-05/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 13
08/05/2023-12/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 14
15/05/2023-19/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

Setmana 15
22/05/2023-26/05/2023

Unit 8 - (PRODUCTIVE SKILLS) - Speaking
(RECEPTIVE SKILLS) - Reading and Listening

 

Sistema d'avaluació

 

Setmana Prova d'avalució Individual / Grup Pes

8
(28 març)

(1) Test 1 sobre vocabulari de negocis i empresarial, gramàtica, comprensió lectora i/o oral Individual 20%

9 (2) Lliurament de la prova d'escriptura 1 Individual 15%

18
(13 juny)

(3) Test 2 sobre vocabulari de negocis i empresarial, gramàtica, comprensió lectora i/o oral Individual 20%

18 (4) Lliurament de la prova d'escriptura 2 Individual 10%

a determinar (5) Prova oral (SPEAKING) Individual 25%

Durant el semestre (6) Recopilació d'activitats d'avaluació a classe Individual 10%

 

L’avaluació de l’assignatura és una avaluació continuada. Això significa que la qualificació final serà la resultant de la suma
de les notes parcials de les activitats avaluades, segons el pes de cadascuna. La qualificació mitjana per superar l'assignatura
ha de ser de 5 o superior.
Les proves d'avaluació (1), (3), (5) i (6) seran presencials. Les proves d'escriptura (2) i (4) consistiran en lliuraments al Campus
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Virtual.
L’alumne/a que només realitzi UNA de les activitats d’avaluació (1), (2), (3), (4) o (5) tindrà NO PRESENTAT com a qualificació
final en el seu expedient acadèmic.
La prova (6) Recopilació d'activitats d'avaluació a classe es relitzarà aleatòriament durant el semestre de manera presencial. Es
recolliran 4 activitats d'avaluació durant la sessió de classe, i només es podran recuperar en cas de presentar la deguda
justificació mèdica o jurídica. La nota d'aquesta prova (6) s'obtindrà de la manera següent: Activitat 6.1 (2%), Activitat 6.2 (2%),
Activitat 6.3 (3%) i Activitat 6.4 (3%).
Si el/la docent de l'assignatura considera que la prova d'avaluació lliurada per l'estudiant és d'autoria dubtosa, en base a treballs
realitzats o en base a l'absència d'evidències durant el curs, podrà demanar a l'estudiant corresponent que realitzi
presencialment una segona prova de les mateixes característiques. En cas que el resultat mostrés una autoria diferent respecte
la prova lliurada, o diferències substancials de realització, el/la docent podrà decidir aplicar la qualificació de la segona prova o
qualsevol altra qualificació que inclogui una penalització per l'actuació fraudulenta de l'estudiant.
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 o prova d'avaluació que inclogui evidència de plagi o acció fraudulenta es qualificarà amb zero <0>,
segons el que estableix la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters de la UdL (3.1.10). A
més a més, segons recull la normativa, "Aquest fet significarà una qualificació de suspens (0) en l’assignatura sense dret a
recuperació. El professor o professora n’haurà d’informar l’estudiant afectat i haurà d’emetre un informe justificant el plagi que
haurà de fer arribar a la direcció d’estudis." (3.1.10).

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia obligatòria

-      Dossier of the subject

Bibliografia secundària

-        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.

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

Diccionaris d'Anglès Empresarial bilingües i monolingües

-        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

Llibres de gramàtica d'anglès general i llibres de vocabulari

-        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.
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