
Improving Communication Skills in English

(Programa)

Dates i horari: Del 3 de febrer fins al 14 d’abril; els dilluns, dimecres i dijous de les 16 
a 18 hores.

Durada: 60 hores.

Professor: Llorenç Romera

Prerequisits: nivell B1 com a mínim.

Competències de l’assignatura:
Comprensió oral: l’alumne pot entendre paraules amb les quals està familiaritzat i frases 
senzilles que fan referència a la vida quotidiana.
Comprensió escrita: l’alumne pot entendre noms i paraules que li  resulten familiars. 
També entén frases senzilles escrites en cartells, anuncis, catàlegs.
Conversar: l’alumne es pot comunicar d’una manera senzilla. L’alumne també és capaç 
de fer preguntes i donar respostes, sempre que es tracti de temes coneguts.
Parlar: l’alumne pot descriure de manera senzilla persones que coneix o aspectes de la 
seva vida, etc.
Escriure: l’alumne pot escriure un missatge electrònic o una postal per quedar amb algú 
o per enviar memòries durant un viatge. També pot emplenar formularis en un hotel 
amb el nom, l’adreça, la nacionalitat, etc.

Continguts:
La  metodologia  dels  curs  és  comunicativa  i  els  continguts  estan  plantejats  com  a 
funcions que serveixen per guiar les activitats de la classe. L’objectiu és, essencialment, 
millorar la  comprensió,  l’expressió i  la interacció oral,  sense deixar  de banda altres 
activitats lingüístiques.

Treballarem temes diversos com:

Agreeing with and challenging opinions 
Breaking news, reported speech
Cinema questionnaire
City planning, getting around, the ideal city
Commenting on the media, celebrities and other lifestyles
Formal letters and a CV
Imagining doing other jobs
Meetings
Role-play
Shopping questionnaire
Talking about a person you admire, famous or historical people
Talking about complaining
Talking about ideas, movies and books



Talking about results, repairs, things that need to be done
Talking about the past, reminiscing
Talking about work
Talking about your background
Telling anecdotes, experiences
Topics men and women talk about

Criteris d’avaluació:
En l’assistència i participació és obligatoria assistir al 80% de totes les hores de classe 
per aprovar mínimament el curs. Les úniques faltes justificables (i que no entren en el 
còmput d’assistència) són les de la feina renumerada fora de la UIB o de les baixes 
oficials per malaltia.

L’alumne ha de lliurar els justificants el dia que torni a classe. Si l’alumne treballa en 
règim d’autònom, ha d’arreglar-se l’horari per assistir a classe perquè no tindrà ningú 
que li pugui firmar el justificant.

Instruments d’avaluació:
Hi ha un examen de fi de curs. 

Criteris de qualificació:
Evaluació contínua: es qualificarà dins el 20% de la nota global.
Evaluació de l’examen final: es qualificarà el 80% de la nota global.

Dates de l’examen final:
14 d’abril de 2014 a les 16 hores. 


