DESCRIPTOR D’ASSIGNATURA
Assignatura:
Nom: Anglès C1
Període de docència: Des del 5 d’octubre fins a l’1 de juny de 2016
Horari: dilluns i dimecres 11-13h
Professora:
Nom: Pamela Butcher
Horari de tutorias per concertar
Prerequisits:
Prova de nivell del S.L.
Haver aprovat B2 del S.L.
Haver aprovat l’assignatura d’anglès especific del pla d’estudis
Haver aprovat el quart curs de l’EOI (pla antic) o avançat (pla nou)
Haver aprovat B2 APTIS del British Council
ISE 11 Trinity College
Haver aprovat FCE (UCLES)
Acreditació Certiuni
Competències de l’assignatura:
En acabar el curs d’Anglès C1 l’alumne:
• Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre
temes tan concrets com abstractes.
•

Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i
expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els
avantatges 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 que
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 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, comprensió
lectorainteracció oral, expressió oral i l’expressió escrita.
Treballam amb els temes següents:
Unit 1. Education and Employment
Unit 2. Tourism and Conservation
Unit 3. International Relations
Unit 4. Health and Care
Unit 5. Fashions and Consumerism
Unit 6. Technology and Change
Unit 7. People andIideas
Unit 8. Journalism and Media
Unit 9. Law and Society
Unit 10. Arts and Entertainment
Unit 11. Business and Economics
Unit 12. Science and Nature
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 doncs que no entren en el còmput d’assistència) són de les
baixes oficials per malaltia. L’alumne ha de lliurar els justificants el dia
que torni a classe.
Criteris de qualificació:
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.
Instruments d’avaluació:
Hi ha una examen de fi de curs que consisteix en dues parts.
- Part escrita (70%): de tipus test, de correcció d’errors i
d’escriptura. S’inclou una secció de comprensió escrita i una de
comprensió oral. (Use of English, Reading, Writing and
Listening)
- Part d’expressió oral (30%): interaccions de l’alumne amb el
professor i un discurs sobre un tema del curs.

Encara que un alumne vulgui fer l’examen (o l’hagi de repetir) al
mes de juliol, la part de l’expressió oral s’ha de fer al maig.
Dates de l’examen final:
Grup 1: Escrit: 18 I 23 de maig a les 11h. Expressió oral: 25 i 30 de
maig.
Obligatòria:
New Language Leader Advanced Coursebook. ISBN: 9781447961437.
No fa falta comprar el workbook.

