DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA
Assignatura:
Nom: Anglès C1
Període de docència: Del 17 de febrer al 9 de juliol de 2014
Horari: dilluns i dimecres 11-13h
Professora:
Nom: Pamela Butcher
Contacte: Aulari 018, x-2824, c.e. pamela.butcher@uib.cat
Competències de l’assignatura:
En acabar el curs d’Anglès C1 l’alumne:
• Pot comprendre les idees principals de textos complexos que
tracten temes concrets i abstractes.

•

Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i
expressar un punt de vista sobre una questió, al mateix temps que
exposa els advantatges i els inconvenients de diverses opcions.
• Pot demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de
connectors i de mecanisme de cohesió.

•
•
•

Pot llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què
els autors adopten una posició o un determinat punt de vista.
Pot presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia
gamma de temes socials, professionals i acadèmics.
Pot expressar-se amb un grau important de fluidessa i
d’espontaneïtat.

Continguts:
La metodologia dels curs és necessàriament comunicativa i els continguts
estan plantejats com a funcions que serveixen per guiar les activitats de la
classe. L’objectiu és millorar la comprensió oral, la comprensió lectora,
la interacció oral, l’expressió oral i l’expressió escrita.
Treballam amb els temes següents:

Unit 1.
Unit 2.
Unit 3.
Unit 4.
Unit 5.
Unit 6.
Unit 7.
Unit 8.
Unit 9.
Unit10.
Unit.11
Unit 12.

Education and employment
Tourism and conservation
International relations
Health and care
Fashions and consumerism
Technology and change
People and ideas
Journalism and media
Law and society
Arts and entertainment
Business and economics
Science and nature

Criteris d’avaluació:
Quant a l’assistència i la participació, és obligatori assistir al 80% de totes
les hores de classe per aprovar mínimament el curs. Les úniques faltes
justificables (i que no entren, per tant, en el còmput d’assistència) són les
de la feina remunerada 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’autònum, ha d’arreglar-se l’horari per
assistir a classe ja que ningú no li podrà firmar el justificant.
Criteris de qualificació:
Per obtenir el certificat d’assistència al curs cal assistir a un mínim d’un
80 per cent de les sessions.
Per obtenir el certificat C1 de coneixements de llengua anglesa cal assistir
a un mínim d’un 80 per cent de les sessions i aprovar l’examen. La prova
escrita tindrà lloc a la darrera sessió del curs; en cas de superar-la, es
convocarà posteriorment l’alumne a la prova oral.
Metodologia i pla de treball
Exposicions teòriques i exercicis pràctics. També es preveu, amb la part
no presencial del curs (40 hores), una dedicació autònoma de l'alumne.
Obligatòria:
Language Leader Advanced Coursebook and CD Rom Pack
Authors: David King,Ian Lebeau,David Falvey,Simon Kent,David
Cotton,Gareth Rees. ISBN 9781408236932

Language Leader Advanced Workbook with Key and Audio CD Pack
Author: Grant Kempton. ISBN 9781408236925

