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Informació general de l'assignatura

Denominació ANGLÈS ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi 101960

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 4.5

Nombre de
grups

2 1

Coordinació MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

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

Hores Presencials:12 hores 
Hores No Presencials: 12 hores 
Treball Autònom: 126 hores

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits Veure pla de desenvolupament.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DIERT BOTÉ, IRATI irati.diert@udl.cat 3

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 4,5

Informació complementària de l'assignatura

Avaluació contínua.

Degut al Covid19, es planteja d'entrada un ensenyament híbrid que combina sessions presencials amb
ensenyament virtual.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Consolidació del nivell B1 d'anglès.

Aprenentatge de vocabulari específic de l'àmbit mediàtic i el seu ús apropiat.

Aprendre com parlar a càmera amb confiança i espontaneïtat, i amb tanta fluïdesa i precisió com sigui possible.

Escriure bones crítiques i subtitulacions com a exemples de gèneres disciplinaris escollits per posar la llengua en
pràctica.

Competències

Competències:

Bàsiques

CB4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Generals

CG1. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Específiques

CE1. Desenvolupar el domini de l'anglès oral i escrit per al seu ús en l'àmbit específic dels mitjans de comunicació
social.

Transversals

CT2. Adquirir un domini significatiu d'una llengua estranjera, especialment de l'anglès.

Continguts fonamentals de l'assignatura

SECCCIÓ DE LLENGUA:
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(1) La premsa

(2) La ràdio

(3) Les revistes

(4) La televisió

(5) El cinema

(6) Els nous mitjans

(7) La publicitat i el màrqueting

SECCIÓ DE CONTINGUTS:

(1) Crítiques orals i escrites

(2) La subtitulació

(3) Presentar o interactuar davant de públic

Eixos metodològics de l'assignatura

A causa de les afectacions de la pandèmia, durem a terme una docència híbrida.

Les setmanes imparelles, es faran sessions presencials, mentre que les imparelles, s'empraran diferents eines de
l'ensenyament a distància, tals com vídeos explicatius que l'alumne podrà visionar a la hora de la classe o en
algun altre moment, seminaris online optatius amb un grup reduït d'alumnes emprant Zoom, pràctiques amb
feedback grupal, etc. Veure'n el detall a l'apartat "Pla de desenvolupament".

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura aNGLÈS ORAL I ESCRIT
PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
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/).
- La teva 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'adreça dpd@udl.cat. També pots
presentar una reclamació adreçada a l'AutoritatCatalana 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

S1 | 30 Setembre
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Prova de nivell als ordinadors (sales 3.49.1; 3.49.2; i 3.48). Capacitat per 30 alumnes, per ordre d'arribada a partir
de les 4 de la tarda.

Les proves es faran en màxim una hora, i es crearan tres grups (A, B i C) en base al nivell i característiques dels
alumnes.

Al grup C hi haurà un màxim de 30 alumnes, i als grups A i B de 45. En Xavi s'encarregarà dels grups B i C, i la
Irati del A.

S2 | 7 Octubre

Sessions en línia (Unitat 1. Visionar un video tutorial de 20 minuts, i activitat a Campus Virtual (CV)).

S3 | 14 Octubre

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 2

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 2

S4 | 21 Octubre

Sessions en línia (Video tutorial sobre parlar/interactuar davant de cámera: la multimodalitat).

S5 | 28 Octubre

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 3

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 3

S6 | 4 Novembre

Sessions en línia (Normes de subtitulació. Sessions pràctiques de subtitulat)

S7 | 11 Novembre

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 4

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 4

S8 | 18 Novembre

Sessions en línia (La crítica de cinema: vocabulari especialitzat, el cinema i les sèries, Netflix...).

S9 | 25 Novembre

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 5

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 5

S10 | 2 Desembre

Sessions en línia (La crítica de cinema: estructura, registres,,, gènere).

S11 | 9 Desembre

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 6

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 6

S12 | 16 Desembre

Sessions en línia (Sobre el paper que juga el periodista en la nostra societat: mateiral de lectura i sessions virtuals
per discutir-ho).
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S13 (setmana sense dimecres)

S14 | 13 Gener 2021

De 4 a 6 de la tarda: El grup C als ordinador i el grup A a la 2.13: Unitat 7

De 6 a 8 de la tarda: El grup B a la 2.13: Unitat 7

Sistema d'avaluació

Proves escrites: 40%

Examen de mitat de semestre: 20%

Examen final: 20% [18 de gener a les 4 de la tarda als ordinadors]

Projectes: 60%

Tasca de subtitulació de vídeo: 20%

Subtitular un vídeo seguint les normes donades a la plataforma Dotsub. La longitud i dificultat del vídeo variarà en
funció del grup.

Tasca escrita: 20%

Grup A: Escrit sobre una persona famosa dels mitjans, i preparar 15 preguntes per una potencial entrevista.

Grup B: Crítica de cinema.

Grup C: Notícia.

Tasca oral: 20%

Grup A: En parelles, us turnareu entrevistant a la persona famosa sobre la que has escrit.

Grup B: En parelles, enregistrareu un reportatge sobre un esdeveniment cultural, en el que vosaltres dos haureu de
parlar a càmera en diferents momentss d'aquest.

Grup C: En grups de 3, realitzareu una crítica espontànea d'un film que haureu visionat la nit anterior.

Aclariments:

INCOMPATIBILITATS LABORALS i AVALUACIÓ ALTERNATIVA: Els i les 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 electrònic a academic@lletres.udl.cat o
adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres.

Bibliografia i recursos d'informació

Language section: (we recommend groups A and B buying the book)

Ceramella, Nick and Lee, Elizabeth (2008). Cambridge English for the Media, CUP: Cambridge.

Film reviews:

Bradshaw, Peter (2017) Personal Shopper review – Kristen Stewart is truly captivating, The Guardian, 16 March.
Available online: https://www.theguardian.com/film/2017/mar/16/personal-shopper-review-kristen-stewart-olivier-
assayas [Retrieved 27 June 2017]

Rose, Steve (2017) How post-horror movies are taking over cinema, The Guardian, 6 July. Available online:
https://www.theguardian.com/film/2017/jul/06/post-horror-films-scary-movies-ghost-story-it-comes-at-night
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[Retrieved 7 July 2017]

Russworld TV and Film (2014) Method. 27 October. Available online:
http://russworldtvfilm.blogspot.com.es/2014/10/method.html [Retrieved 5 May 2015]

Sobczynski, Peter (2017) Personal Shopper, Roger Ebert, 10 March. Available online:
http://www.rogerebert.com/reviews/personal-shopper-2017 [Retrieved 27 June 2017]

Zoller Seitz, Matt (2014) Interstellar Movie Review and Film Summary, Roger Ebert, 3 November. Available:
https://www.rogerebert.com/reviews/interstellar-2014 [Retrieved 10 May 2017]

Subtitling:

Gil Ariza, Maria del Carmen (2004) A Case Study: Spain as a Dubbing Country, Translation Journal, 8 (3). Available
online: http://translationjournal.net/journal/29movies.htm [Retrieved 5 May 2016]

Karamitroglou, Fotios (1998) A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe, Translation Journal, 2 (2). Available
online: http://translationjournal.net/journal/04stndrd.htm [Retrieved 5 May 2016]

Speaking tasks:

Neil, Elizabeth, Worrall, Linda, Day, Anna & Hickson, Louise (2003) Voice and Speech Characteristics and Vocal
Hygiene in Novice and Professional Broadcast Journalists, Advances in Speech-Language Pathology, 5 (1): 1-14

Potter, Deborah (2006) Handbook of Independent Journalism. Bureau of International Programs, US Department of
State. Available online: https://photos.state.gov/libraries/korea/49271/dwoa_122709/Handbook-of-Independent-
Journalism_001.pdf
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