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Guia docent
240SEL57 - SEL57 - Comunicació Oral i  Escrita

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN SISTEMES ENERGÈTICS SOSTENIBLES (Pla 2012).
(Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARTA AGUILAR-PEREZ

Altres: MARTA AGUILAR-PEREZ

CAPACITATS PRÈVIES

Tenir com a mínim el nivell B.2.2 (upper-intermediate) en anglès assolit.

METODOLOGIES DOCENTS

Assignatura que ajuda, guia, avalúa i acompanya els estudiants a realitzar el Project of the Year (PoY) que han de presentar a finals
del curs. La formació tan practica com teòrica es realitza de forma intensiva durant el q1, amb una avaluació al desembre de l'informe
escrit i de la defensa oral de la part del PoY realizat fins el moment.
A l'abril i al maig/juny, els professors J. Olivella I M. Aguilar proporcionen feedback als estudiants en els dos lliuraments segments del
PoY. (abril i maig/juny)
Aquesta asignatura consta de dos parts: Emprenedoria Tecnològica (impartit pel prof. Jordi Olivella) i la part de Comunicació (impartit
per la prof. Marta Aguilar) i les dues parts s'integren a l'hora de comunicar l'anàlisi del projecte d'emprenedoria tècnica, el PoY.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assignatura que es coordina amb l'activitat del Project of the Year (PoY)
Familiaritzar  els  estudiants amb les característiques de l'anglès tècnic  i  empresarial  de tal  manera que els  estudiants puguin
comunicar informació tècnica de manera eficaç, tant oralment com de forma escrita. Conscienciar els estudiants de la importància del
contexte comunicatiu, la intenció, i l'audiència per tal d'adaptar la forma o registre a cada situació comunicativa. Comunicar amb
intencions tan informatives com persuasives: presentar i defensar oralment el projecte d'emprenedoria que els estudiants realitzen al
llarg de l'any anomenat Project Of the Year ( PoY).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 18,0 24.00

Hores activitats dirigides 9,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 48,0 64.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

MODULE 2: COMUNICACIÓ ORAL: LA DEFENSA ORAL D'UN PROJECTE EMPRENEDOR (PoY)

Descripció:
- Presentación oral de projecte tècnic d'emprenedoria per persuadir i també per informar

Activitats vinculades:
Preparació i presentació d'un mini project davant els companys abans de la presentació oral del Project of the Year

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h

MODULE 1: COMUNICACIÓ ESCRITA- HABILITATS per redactar informes técnicos

Descripció:
Tècniques ii strategies per millorar les habilitats de redactar adreçades a estudiants amb alt nivell d'anglès.
Com estructurar i escriure textes tècnics i acadèmics en el registre adequat eficientment.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La part de Comunicació equival a un 50% de la nota. L'altra 50 % prové de la nota de la part d'emprenedoria tècnica.

El 50% de la Part de la Comunicació es basa en l'exposició oral del projecte i la redacció de l'informe del projecte que es lliura al
desembre (20%). En paral.lel, també hi ha una mock-presentació individual ( 15%) i la redacció de les primeres seccions del projecte
en el registre anglès apropiat, així com activitats més curtes per millorar les destreses de redacció (writing skills for engineers) de
documents académics i técnic (15%).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Bombardó, C.; Aguilar, M. ; Barahona, C. Technical writing : a guide for effective communication [en línia]. Barcelona: Edicions UPC,
2007 [Consulta: 12/09/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36667. ISBN 9788483019276.
- Lannon, John M. Technical Communication [en línia]. 15th ed. Harlow: Pearson, 2021 [Consulta: 30/03/2023]. Disponible a:
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6504
034. ISBN 9781292363646.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Resource name. Recurs
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