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Guia docent
240651 - 240651 - Comunicació Oral en Anglès Acadèmic i
Professional

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Marta Aguilar Pérez

Altres: MARTA VILADOT DUELO
Viladot Duelo, Marta

CAPACITATS PRÈVIES

Per poder realitzar activitats acadèmiques i professionals en anglès es recomana que els estudiants tinguin un nivell de partida del
B.2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les LLengües, o superior.

METODOLOGIES DOCENTS

Els continguts del curs es tractaran en sessions que combinen una part d'exposició per part del professor i una altra més extensa de
participació per part dels estudiants. Aquesta participació és fonamental pel desenvolupament de les activitats del curs (destreses
auditives i orals). El treball dels continguts està basat en el desenvolupament de tasques i les activitats es basen en la resolució de
problemes i exercicis pràctics amb anàlisi d'exemples i models.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Comprendre i aplicar els principis de la comunicació acadèmica i professional en l'àmbit de l'enginyeria. Reconéixer la importància de
la pronunciació en la comunicació acadèmica i professional en anglès, i identificar aspectes bàsics segmentals i suprasegmentals de la
fonètica anglesa per millorar la pronunciació. Desenvolupar habilitats d'escolta activa en anglès per millorar la comprensió oral.
Practicar i millorar la fluïdesa de parla en anglès i usar el llenguatge correcte i apropiat en cada situació comunicativa diferent.
Intercanviar informació tècnica oralment i comunicar-se de manera efectiva en anglès (describint, comparant, recomenant). Planificar
i  donar una presentació oral  usant el  llenguatge i  estil  apropiats i  ser capaç d'avaluar-ne la seva efectivitat.  Poder participar
eficaçment en una entrevista de feia en anglès.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 45,0 40.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Característiques de la comunicació acadèmica i professional dins l'enginyeria

Descripció:
Resolució de problemes i concepte de gènere. Gèneres orals acadèmics i professionals. Funció i estratègia comunicativa.

Activitats vinculades:
Comprendre els principis de la comunicació activa.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h

La pronunciació.

Descripció:
Identificar aspectes bàsics de la pronunciació anglesa i contrastar-los amn la pronunciació el castellà i català.

Activitats vinculades:
La pronunciació per aconseguir un missatge intel.ligible. Fonètica anglesa: aspectes bàsics del sistema de sons de l'anglès,
accentuació i entonació. El diccionari per millorar la pronunciació.

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

Estratègies per la comprensió i expressió oral en anglès dins l'enginyeria

Descripció:
Tècniques per desenvolupar l'escolta activa. La comprensió oral en conferències i classes: els connectors i marcadors. Prendre
notes.

Activitats vinculades:
Reconéixer informació específica y comprendre la idea principal. Identificar marcadors, conectors i paraules clau. Prendre notes.

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h

Interactuar en activitats comunicatives orals eficaçment

Descripció:
Reconéixer nivells de formalitat i adaptar l'ús del llenguatge al nivell de formalitat. Utlitzar funcions del llenguatge en anglès per
manetnir conversa telefònica, fer explicacions tècniques, donar instruccions o participar en debats.

Activitats vinculades:
Converses telefòniques, donar explicacions i descripcions tècniques, donar instruccions i debatre.

Dedicació: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Activitats dirigides: 2h
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Preparar i donar una presentació oral en anglès

Descripció:
Aplicar el procediment de resolució de problemes: planificar, executar i avaluar. Dissenyar l'estratègia adequada (informar/
persuadir). Seleccionar informació, dissenyar elements visuals, usar llenguatge adequat, estructurar la presentació i executar-la.
Ser capaç d'avaluar la seva efectivitat.

Activitats vinculades:
Preparar prosentació sobre un tema relacionat amb l'enginyeria i donar la presentació davant companys.

Dedicació: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 3h

Participar en una entrevista de feina en anglès.

Descripció:
Participar enuna entrevista de feina en anglès. Anticipar preguntes i preparar respostes segons el protocol, utilitzant el llenguatge
i nivelll de formalitat apropiats.

Activitats vinculades:
Escriure un CV en anglès per una sol.licitud de feina i participar en una entrevista de feina.

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Aprenentatge autònom: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació es basa en treballs de curs, participació a classe i petits exàmens escrits amb el següents percentatges:
-examen final: 40%
-presentacions orals: 30%
-activitats realitzades a classe i participació: 30%

DURANT LA SITUACIO DEL CORONAVIRUS,L'AVALUACIÓ HA CANVIAT DE LA SEGÜENT MANERA:
-Classroom participation and in-class and out-of-class tasks: 20%
-Oral Presentation: 30%
-Recording (online submission): 10%
-Final Exam: 40%
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