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220041 - Competències en Comunicació Acadèmica i Professional
Unitat responsable:

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa

Unitat que imparteix:

758 - EPC - Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció

Curs:

2019

Titulació:

GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

3

Idiomes docència:

Anglès

Professorat
Responsable:

Mª Teresa Morera Escudé

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Transversals:
1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada
les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions
orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell
ortogràfic i gramatical.
3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i
escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
Metodologies docents
.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 75h

Hores grup gran:

30h

40.00%

Hores aprenentatge autònom:

45h

60.00%
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Continguts

- Fundamentals of academic and professional
communication in engineering

Dedicació: 7h 30m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 30m

Descripció:
(CAT) Problem-solving and genre. Academic and professional oral genres. Communicative function and strategy

- Guidelines for effective pronunciation

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

Descripció:
(CAT) The importance of pronunciation for intelligibility. English phonetics: basic aspects about the English sound
system, stress and intonation. Strategies for dictionary use and for improving pronunciation

-Strategies for effective listening comprehension Dedicació: 20h
and speaking practice in engineerin
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

Descripció:
(CAT) Techniques for active listening. Understanding lectures: semantic markers and signposting. Note-taking
practice. Listening and speaking practice: spoken academic English in engineering

-Interaction in communicative activities:
language functions and usage

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 7h 30m

Descripció:
(CAT) Levels of formality. Communicative function and language usage to participate in academic and
professional activities effectively: telephoning, giving technical explanations and instructions, discussing and
negotiating
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-Speech organization and genre: skills to
participate in academic situations

Dedicació: 17h 30m
Grup gran/Teoria: 7h
Aprenentatge autònom: 10h 30m

Descripció:
(CAT) Oral presentations: the process of designing an oral presentation (planning, delivery and evaluation).
Strategies and techniques for effective presentations. Visuals, signposting and body language

- Speech organization and genre: skills to
participate in professional communicative
situations

Dedicació: 12h 30m
Grup gran/Teoria: 5h
Aprenentatge autònom: 7h 30m

Descripció:
(CAT) Job-seeking skills: a CV and a job interview. Strategies for successful interaction

Sistema de qualificació
.
Bibliografia
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