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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Identificar, traduir i produir construccions amb 's
Produir oracions que utilitzen formes passives i entendre les seves funcions retòriques.
Reduir oracions de relatiu  i entendre-les correctament en aquells contextos en els que apareguin ja reduïdes.
Analitzar i entendre formes de participi en -ing i -ed.
Identificar, interpretar i produir frases nominals complexes
Produir escrits tècnics d'acord amb les característiques del registre tècnic.
Produir escrits e informes segons un estil o registre formal

Responsable: JUAN GARCIA RAMIREZ

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Anglès

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Generals:
CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
CG3. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.
1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
2. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula es fonamentarà en les explicacions teòriques sobre els punts del programa. Aquestes explicacions 
trobaran suport pràctic en la realització dels exercicis proposats al dossier. La realització d'aquests exercicis es faran 
individualment o en grups petits segons metodologies d'aprenentatge cooperatiu.
Els treballs, exercicis i activitats avaluables tant a l'aula com a fora de l'aula s'han de lliurar just després de completar 
cada punt del programa i mai desprès de haver-les estat retornat l'exercici corregit a la resta d'estudiants.
Les activitats conduents a assolir objectius funcionals de competència oral es faran a l'aula o al laboratori en grups de dos
o més estudiants.
També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es dediquen a les lectures dels articles, la 
realització dels exercicis avaluables i la preparació pels exàmens.

Metodologies docents
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Comunicar-se eficaçment en Anglès en certes situacions quotidianes i pròpies de la seva especialització.

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat



Última modificació: 22-04-2013

840150 - ANGLES - Anglès

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 8

Continguts

1. Aspectes gramaticals, sintàctics i lèxics del 
registre tècnic a l'àmbit  de l'enginyeria.

Dedicació: 62h 

Grup petit/Laboratori: 32h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 27h 

En aquest contingut es treballa:
- Construccions amb 's i el cas possessiu
- La veu passiva i les seves connotacions retòriques
- Les oracions de relatiu i la seva reducció en determinats casos
- Els participis de present i de passat (-ing/-ed)
- Les frases nominals complexes o compostos nominals
- Vocabulari específic de l'enginyeria (electrònica, mecànica o informàtica)

Descripció:

Activitats vinculades:
Introducció teòrica dels temes seguida de la realització d'exercicis específics de cadascun d'ells a classe.
Assignació d'exercicis a realitzar pel propi estudiantat. Aquests exercicis seran recollits i corregits pel professor i 
retornats a l'estudiantat . Es comentaran els errors i les correccions fetes per tal que tinguin una retroalimentació
de les tasques realitzades.

Activitat 1: exercicis del dossier sobre els primers 5 punts del programa.
Representa un 5% de l'avaluació final.

Activitat 6: examen sobre el contingut 1 del programa
Representa el 35% de la nota final.
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2. Registre Tècnic i traducció tècnica. Comprensió
 de texts tècnics  a l'àmbit de l'enginyeria.

Dedicació: 38h 

Grup petit/Laboratori: 12h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 22h 

En aquest contingut es treballa:
- La conversió d'un estil o registre no tècnic a un estil o registre més tècnic tenint en compte tots els aspectes 
estudiats al contingut 1.
- La producció de texts tècnics.
- La traducció directa al català i/o castellà de texts tècnics de l'àmbit .
- La comprensió lectora de literatura tècnica de l'àmbit de l'enginyeria (Electrònica, Mecànica o Informàtica)

Descripció:

Activitats vinculades:
Realització d'exercicis de conversió d'estil no tècnic a tècnic.
Realització de traduccions directes al català i/o al castellà.
Lectura d'articles i texts tècnics de l'àmbit de l'enginyeria sobre els quals es faran exercicis de comprensió.
Una part d'aquests exercicis es faran a l'aula i es corregiran allà mateix. Una altra part la faran com a treball 
asíncron per després ser corregit pel professor i retornat. 
A la classe es farà una anàlisi dels errors més importants i s'aconseguirà una retroalimentació dels exercicis 
realitzats.

Activitat 2: Exercicis del dossier sobre registre tècnic i traducció tècnica
Representa el 5% de l'avaluació final.

Activitat 3: Comprensió lectora.
Representa el 5% de l'avaluació final

Activitat 7: examen sobre el contingut 2 del programa
S'inclouran exercicis sobre conversió a estil tècnic, traducció directa al català o castellà, i de comprensió lectora.
Representa el 35% de la nota final.
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3. Habilitats d'escriptura.

4. Funcions.

Dedicació: 22h 

Dedicació: 28h 

Grup petit/Laboratori: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 

Grup petit/Laboratori: 8h 
Aprenentatge autònom: 20h 

En aquest contingut es treballa:
- La redacció de cartes i/ o mails seguint un estil tant informal com formal, però posant èmfasi en les de caire 
formal: fer comandes, demanar informació, fer una reclamació, ...
- Sol·licitud  d'un lloc de treball per escrit.
- Redacció d'informes sobre un tema determinat.

En aquest contingut es treballa:
- Aspectes pràctics per desenvolupar certes habilitats orals útils en activitats de la vida diària: conèixer a gent, 
comprovar informació, fer peticions, demanar permís, explicar el que es vol, preguntar per  i donar direccions, fer
suggeriments, invitacions i preparatius, trametre una queixa, participar en discussions sobre temes específics.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Explicació dels trets fonamentals dels escrits informals i formals i de les cartes de sol·licitud de treball.
Explicació de l'estructura i aspectes més rellevants en la redacció d'informes.
Realització d'exercicis per contrastar el grau de formalitat o informalitat d'un escrit.
Realització d'una carta de sol·licitud de treball per a un lloc anunciat.
Realització d'un informe sobre un tema determinat.
Una part d'aquests exercicis es faran a l'aula i es corregiran allà mateix. Una altra part la faran com a treball 
asíncron per després ser corregit pel professor i retornat. 
A la classe es farà una anàlisi dels errors més importants i s'aconseguirà una retroalimentació dels exercicis 
realitzats.

Activitat 4: Habilitats d'escriptura
Representa el 5% de l'avaluació final

Realització d'exercicis pràctics tant a classe com al laboratori en les que l'estudiantat hagi de posar en pràctica les
habilitats orals proposades. Aquestes activitats es faran en petits grups de tal manera que reflecteixin la realitat 
que pot experimentar qualsevol persona a la seva vida diària.
Els errors més importants seran comentats i analitzats a classe.

Activitat 5: Pràctica d'activitats orals.
Representa el 10% de l'avaluació final.
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Planificació d'activitats

1. EXERCICIS DEL DOSSIER SOBRE 
ASPECTES GRAMATICALS, SINTÀCTICS I 
ESTILÍSTICS DEL REGISTRE TÈCNIC 
(CONTINGUT 1)

2. EXERCICIS DEL DOSSIER SOBRE ESTIL 
TÈCNIC I TRADUCCIÓ TÈCNICA. 
(CONTINGUT 2)

3. COMPRENSIÓ LECTORA. (CONTINGUT 2)

4. REALITZACIÓ DE TREBALLS ESCRITS 
SEGUINT CRITERIS ACADÈMICS FORMALS. 
(CONTINGUT 3)

5. PRÀCTICA D'ACTIVITATS ORALS. 
(CONTINGUT 4)

6. EXAMEN SOBRE EL CONTINGUT 1 DEL 
PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA.

7. EXAMEN SOBRE EL CONTINGUT 2 DEL 
PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA.

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 29h 
Grup petit/Laboratori: 22h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 
Grup petit/Laboratori: 7h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 7h 
Grup petit/Laboratori: 3h 

Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 13h 
Grup petit/Laboratori: 6h 

Aprenentatge autònom: 20h 
Grup petit/Laboratori: 5h 

Activitats dirigides: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 

Activitats dirigides: 2h 
Grup petit/Laboratori: 2h 

Dedicació: 52h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 11h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 4h 
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Es recolliran exercicis realitzats tant a l'aula com a fora de l'aula sobre tots els temes del programa de l'assignatura (20% 
de la nota final):
- exercici sobre 's structures
- exercici sobre passive voice
- exercici sobre participles
- exercici sobre relative clauses
- exercici sobre frases nominals complexes
- exercici sobre conversió a estil tècnic
- exercici sobre traducció tècnica directa
- exercici sobre comprensió lectora
- resum dels articles tècnics

Exercicis orals: 10%
Es realitzarà una primera prova escrita dels 5 primers punts del programa de l'assignatura: 35%
Es realitzarà una segona prova escrita dels punts 6 al 8 del programa de l'assignatura: 35%

Cas que fos necessari, es realitzarà un prova de recuperació de les dues proves anteriors: 70%

La qualificació de les competències genèriques treballades a l'assiganturas s'obté:
CG3. TERCERA LLENGUA: Activitat 1 (5%); Activitat 2 (5%); Activitat 3 (5%); Activitat 4 (5%); Activitat 5 (10%); 
Activitat 6 (35%); Activitat 7 (35%)
CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Activitat 3 (10%); Activitat 4 (20%); Activitat 5 (50%); Activitat 6 (10%); 
Activitat 7 (10%)
2 APRENENTATGE AUTÒNOM: Activitat 1 (20%); Activitat 2 (20%); Activitat 3 (20%); Activitat 4 (20%); Activitat 5 
(20%)
1 ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Activitat 3 (100%)

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats, proves o exercicis proposats es considerarà com a no puntuat.
No es podrà disposar de cap tipus d'apunts, dossier o diccionaris en els controls d'aprenentatge o en les proves.
Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es 
comunicarà a l'aula física i/o es publicarà a l'Aula Virtual.
Les activitats unipersonals, com ara examens, pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera 
individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiantat no acompleixi aquest compromís amb 
independència del seu paper (origen o destí). Qualsevol forma de plagi serà degudament penalitzat.
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Bibliografia

http://ec.hku.hk/epc  
www.edn.com
www.cepis.org/upgrade
www.acm.org
http://cacm.acm.org/

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

J. García. English for Engineering.  EUPMT: Publicacions EUPMT, 2012. 

Trimble, L..  English for Science and Technology. 1985.  Cambridge,  

Huckin and Olsen. Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English. 1991.  McGraw-Hill,  

Murphy. Essential Grammar in Use. 2003.  R. Cambridge,  

OUP. Diccionario Oxford para estudiantes de Inglés.   Oxford University Press,  

  Collins Cobuild. Harper Collins Publishers.   Collins Publishers,  

 Macmillan Essential Dictionary for Learners of English.   Macmillan,  

F. Beigbeder Atienza. Polytechnic Dictionary of Spanish and English Languages.   Diaz de Santos, S.A.,  

McGraw-Hill. Diccionario McGraw-Hill de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.   McGraw-Hill,  

 Dictionary of Information Technology.   Peter Collin Publishing,  


