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Guia docent
370515 - COMMUN - Communication

Última modificació: 20/07/2020
Unitat responsable: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Titulació: GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Ian Kenneth Stephens

Altres: Ian Kenneth Stephens

CAPACITATS PRÈVIES

Als alumnes se'ls pressuposen coneixements previs de la llengua anglesa que han adquirit durant els anys d'estudi a primària i
secundaria segons s'estableix a la llei d'educació.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
1. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip
2. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres
3. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.
4. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.
5. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador
6. Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbal
7. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.
8. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita
9. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.
10. Treballar amb constància, metodologia i rigor.
11. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.
12. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura serà impartida a través de la combinació de les següents metodologies:
- Classes expositives durant la primera part per immediatament passar a ser participatives
- Individualment i en parelles realització de tasques per practicar el tema treballat, anant de tasques més guiades i dirigides a menys,
en grups més petits.
- Aprenentatge a partir de diferents situacions comunicatives (problemes) que requereixen tipus de comunicació diferents (audiència
diferent amb registre diferent).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. En finalitzar el curs l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de descriure informació tècnica amb el màxim detall i precisió en el
registre tècnic en anglès.
2- L'estudiant haurà de ser capaç de comunicar informació tècnica en anglès mitjançant un ampli ventall de recursos (vocabulari,
estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques, etc.) de tal manera que li permeti comunicar-se efectivament en l'àmbit professional.
3- L'estudiant haurà de ser capaç d'identificar i avaluar diferents situacions comunicatives i adaptar-s'hi adequadament: transmetre
informació tècnica al públic en general i a audiències més expertes, tant per escrit com oralment en llengua anglesa.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 42,0 58.33

Hores grup mitjà 16,0 22.22

Hores grup petit 14,0 19.44

Dedicació total: 72 h

CONTINGUTS

EL REGISTRE TÈCNIC

Descripció:
Comunicació efectiva en llengua anglesa: a partir de lectura de textos i exposició a presentacions tècniques orals en anglès,
familiaritzar-se amb el registre tècnic en anglès. Analitzar les característiques i practicar-les amb tasques dirigides.
- Impersonalització en anglès
- Formalitat i objectivitat en anglès
- Noms compostos en l'àmbit tècnic

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

DESCRIPCIONS TÈCNIQUES: DESCRIPCIÓ FÍSICA

Descripció:
Descripció física: mida, forma, mesures, dimensions, materials, composició, localització, classificació.

Objectius específics:
Comunicació efectiva en llengua anglesa: Adaptar-se a diferents situacions a l'hora de comunicar la descripció d'un producte,
màquina o eina. Escoltar fragments i llegir textos amb descripcions tècniques. Analitzar-ne i reconèixer-ne les característiques i
practicar-les amb tasques de diversa complexitat

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

DESCRIPCIONS TÈCNIQUES: DESCRIPCIÓ DE PROCESSOS

Descripció:
Descripció de processos: processos simples i instruccions, processos més complexos, comparant alternatives, aplicacions, etc. i
noció de causa-efecte).

Objectius específics:
Comunicació efectiva en llengua anglesa: Adaptar-se a diferents situacions a l'hora de comunicar la descripció de diferents tipus
de processos usuals. Escoltar fragments i llegir textos amb descripcions tècniques. Analitzar-ne i reconèixer-ne les
característiques i practicar-les amb tasques. Donar presentacions orals a dues audiències ('popular science" i experts).

Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h
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REDACCIÓ DE TEXTOS DESCRIVINT UN PRODUCTE, EINA, PROCÉS, ETC

Descripció:
A partir d'un gràfic, fotografia esquema o taula esquemàtica, redactar una descripció per escrit en registre tècnic anglès.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 3h

COMPRENSIÓ LECTORA I AUDITIVA ON ES DESCRIUEN PROCESSOS I PRODUCTES VARIS

Descripció:
Llegir textos tècnics i respondre a preguntes de comprensió lectora. Escoltar diversos fragments curts i respondre a preguntes de
comprensió auditiva. Recursos a l'aula i digitals a través de Atenea

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

PRESENTACIÓ ORAL DESCRIVINT UN PRODUCTE, EINA, PROCÉS, ETC.

Descripció:
A partir d'un gràfic, fotografia esquema o l'objecte mateix, donar una descripció tècnica oral en diferents situacions i nivells de
formalitat. Recursos a l'aula i digitals a través de Atenea. S'avaluarà la presentació donada a classe davant els companys.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 9h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

-Examen final: 35 %
-Treballs fets a casa: 45 %
-Treballs fets a classe i participació activa: 20%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tots els lliuraments s'han de fer conforme les directrius indicades a la intranet de l'assignatura (campus digital Atenea).
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