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ANGLÈS MECR B1 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Anglès 

 

L’ensenyament d’anglès, impartit en els graus del Tecnocampus Mataró- 

Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 

Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell 

B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de nivell B2.2 

MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 

MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de domini funcional 

efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell 

superior o de domini funcional efectiu 

Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el 

curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la 

prova de nivell corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 Consolidar, aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

anglesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Ampliar i reforçar els coneixements 

fonamentals del nivell A2 MECR i fer-ne un ús 

més automàtic i complex. 

 

 Adquirir els coneixements propis del nivell B1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

comú de referencia per les llengües.  

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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  (MECR). El Marc Europeu Comú de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea.

 Desenvolupar les tècniques i les estratègies de 

redacció necessàries per poder escriure un text 

coherent i lògic amb una organització clara.

 Desenvolupar les tècniques per a 

l’autocorrecció.

 Expressar-se amb més confiança i fluïdesa.

 Gestionar interaccions (orals i escrites) per tal 

d’evitar i de solucionar problemes de 

comunicació, demanant l'ajut de l’interlocutor, 

si cal.

 Identificar diferències de registre entre el 

llenguatge oral i l’escrit.

 Introduir estructures gramaticals més 

avançades.

 Reforçar les estratègies imprescindibles per a 

l'aprenentatge i el seu ús responsable i amb 

iniciativa. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre idees generals i específiques 

d’articles de premsa seleccionats.

 Entendre narrativa senzilla en versió original.

 Comprendre pàgines de la xarxa d’Internet per 

tal d’extreure'n informació d'interès.

 Saber distingir entre narrativa i els registres 

periodístic i acadèmic.

 Entendre anuncis. 
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Comprensió oral 

 Entendre converses i entrevistes senzilles. 

Entendre la idea general d'un text autèntic 

(curt): contes, notícies...

 Extreure informació específica d'un anunci, una 

notícia, una explicació, una conversa...

 Distingir patrons significatius d'entonació.

 

 
Expressió escrita 

 

 Redactar textos informals i neutres (per 

exemple, per demanar informació o per 

expressar sentiments).

 Escriure descripcions senzilles de persones, 

objectes, llocs, activitats i processos

 Redactar missatges de correu electrònic.

 Expressar un argument, una opinió, una 

reacció o un sentiment.

 Escriure narrativa senzilla fent servir diversos 

temps verbals.

 Fer un resum senzill d'un llibre o d’una 

pel·lícula.

 

Expressió oral 

 Mantenir una conversa simple en qualsevol 

situació de registre informal.

 Participar en discussions i expressar opinions, 

sentiments, reaccions, etc.

 Presentar una exposició oral senzilla.

 Desenvolupar tècniques de control de 

conversa.
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2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

 

 
2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 
Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 

 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 

Dirigit (fora de l'aula): 

- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 
- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 
Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 
 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 
CT1 
 

Màrqueting: G5, 

T1, E12 
 

Logística: G1, 

G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 
L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

 
 

 

 
PART 

 
Secció 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 
 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 

 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 
publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en  una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 
 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
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L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 

 
 
 
 
 
 

NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 

 
Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 
 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 



 

14 
 

 
 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 
En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 
 
 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Entendre la idea general d'un text (sense diccionari) 

 Extreure'n informació específica (amb diccionari o sense) 

 Fer servir de manera automàtica el llenguatge de l'aula 

 Fer servir el diccionari monolingüe i el bilingüe 

 Gestionar interaccions (orals/escrites) per tal d’evitar i solucionar problemes de 

comunicació, demanant ajut de l’interlocutor si cal 

 Organitzar el vocabulari sistemàticament 

 Preveure el contingut d’un text basant-se en un titular, una fotografia, un 

context, sorolls... 

 Fer un resum d’un article o d’un text autèntic 

 
 

 
CONTINGUTS GRAMATICALS 

 
Fonètica 

 
 Repàs del contingut dels nivells anteriors 

 Accent en paraules de dues síl·labes 

 Accent en paraules compostes 

 Accent en paraules llargues 

5.- Continguts 
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Morfosintaxi 
 

 Acostumar-se a / estar acostumat a (be used to/ get used to + -ing) 

 Adjectiu + infinitiu 

 Adjectius i adverbis: sintagmes i col·locació 

 Adjectius possessius 

 Articles 

 Comparatius (more/less ... (adj./substantiu) than; equivalència: construccions 

as ... as) 

 Condicionals 0, 1, 2 

 Condicionals amb “in case” 

 Condicionals amb modificadors (when, until, as soon as...) 

 Conjuncions i expressions per a l'organització del discurs (de classificació, de 

contrast, d’exemplificació, de resultat, de seqüència) 

 Demostratius (this, that, these, those, some, any) 

 Discurs indirecte (‘say’, ‘tell’, ‘ask’) 

 Estil indirecte (preguntes, afirmacions) ); expansió de verbs de discurs indirecte 

 Gerundi 

 Hàbits en el passat (used to, would) 

 Imperatiu 

 Infinitiu de finalitat (infinitive of purpose) 

 Participis com a adjectius per expressar estats o sentiments (-ed / -ing) 

 Passiu amb dos complements (persona, objecte) 

 Possessió (adjectius, pronoms, ...'s) 

 Prefixos i sufixos 

 Preguntes indirectes i confirmacions (question tags) 

 Preposicions: lloc, temps, moviment 

 Pronoms: subjecte, complement directe i indirecte, possessius, interrogatius, 

reflexiu 

 Quantificadors 

 Relatius explicatius 

 Sintaxi: afirmació, negació, preguntes 

 Substantius (comptable/incomptable) (singular i plural) 

 Temps verbals: present, passat, perfecte, perfecte passat, futur: will, going to, 

present continuous.’ 

 Verbs dels sentits 
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 Verbs i adverbis/preposicions (phrasal or multiword verbs) 

 Verbs i regles verbals (make, let i d’altres; verbs amb dues possibilitats) 

 
 

 
CONTINGUTS LÈXICS 

 
 Art i cultura 

 Cinema, llibres, música, audiovisuals, multimèdia 

 Comunicació 

 Costums de la nostra cultura i d'altres cultures 

 Diners i assumptes bancaris 

 El cos i la salut 

 El medi ambient 

 Esports 

 Família 

 L’educació 

 La moda i tendències 

 Les feines i el món de la feina 

 Menjar i begudes 

 Relacions interpersonals i sentiments (família, amics...) 

 Trànsit 

 Viatges (llocs, vivències personals...) 

 Vivències i records personals 

 Altres temes, segons els interessos del grup 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 

 
Title: New English File: Intermediate Student's Book Workbook with Key Multirom 
Pack. Authors: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson Publisher: 
Oxford University Press Year: 2008 ISBN: 9780194519458 
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Bibliografia recomanada 

 
Title: The Good Grammar Book (with answers) Authors: Michael Swan and Catherine 
Walter Publisher: Oxford University Press Year: 2001 ISBN: 0-19-431519-3 

 
Title: English Grammar in Use: Intermediate (with answers) Authors: Raymond Murphy 
Publisher: Cambridge University Press Year: 1994 ISBN: 0-521-43680-X 

 
Title: English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate (with answers) 
Authors: Stuart Redman Publisher: Cambridge University Press Year: 1997 ISBN: 0- 
521-55737-2 

 
Title: Cambridge Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 
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ANGLÈS MECR B2.1 
 

 

Titulació: Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i 
Gestió de Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i 
Negocis Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Anglès 

 

L’ensenyament d’anglès, impartit en els graus del Tecnocampus Mataró- 

Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 

Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell 

B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de nivell B2.2 

MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 

MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de domini funcional 

efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell 

superior o de domini funcional efectiu 

Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el 

curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la 

prova de nivell corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 Consolidar, aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

anglesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Ampliar i reforçar els coneixements 

fonamentals del nivell B1 MECR i fer-ne un ús 

més automàtic i complex. 

 
 

 Adquirir els coneixements propis del nivell B2.1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea.

 Desenvolupar les tècniques i les estratègies de 

redacció pròpies de diversos registres de text 

(descripció, discussió...).

 Gestionar interaccions (orals i escrites) per tal 

d’evitar i de solucionar problemes de 

comunicació, demanant l'ajut de l’interlocutor, 

si cal.

 Reconèixer i produir diferències de registre 

entre el llenguatge oral i l’escrit.

 Introduir estructures gramaticals més 

complexes i lèxic més matisat.

 Promoure una consciència de respecte envers 

les cultures en què es parla l’idioma objecte 

d’estudi.

 Reforçar les estratègies imprescindibles per a 

l’aprenentatge.

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre idees generals i específiques 

d’articles de premsa seleccionats.

 Entendre narrativa senzilla en versió original.

 Comprendre pàgines de la xarxa d’Internet per 

tal d’extreure'n informació d'interès.

 Saber distingir entre narrativa i els registres 

periodístic i acadèmic.

 Entendre anuncis.
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Comprensió oral 

 Entendre converses i entrevistes entre nadius.

 Entendre canvis de significat segons els 

patrons d'entonació.

 Entendre la idea general d'un text autèntic 

(contes, notícies, vídeos...).

 Extreure informació específica d'un anunci, una 

notícia, una explicació...

 
 

Expressió escrita 

 Redactar textos formals i informals, neutres i 

formals senzills (per exemple, per demanar  

una feina) i missatges de correu electrònic.

 Escriure descripcions: persones,

 objectes, llocs, activitats i processos

 Expressar un argument, una opinió o 

sentiments, fent servir conjuncions .

 Discurs i altres recursos.

 Redactar narrativa senzilla fent servir temps 

verbals variats

 Fer el resum d’un llibre o d’una pel·lícula i 

explicar-ne l’argument, informar sobre l’autor i 

donar-ne una opinió.

 
Expressió oral 

 Comunicar canvis de significat segons els 

patrons d'entonació.

 Participar en discussions i expressar opinions, 

sentiments, etc

 Mantenir una conversa simple en qualsevol 

situació de registre informal.

 Presentar una exposició oral senzilla.

 Desenvolupar la fluïdesa del discurs
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2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 
 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

personals i professionals. 
 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 
 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 
CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 

G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 
 

L'examen final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats  lingüístiques 

fonamentals: 
 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 

 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 
publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html


 

26 
 

 
 

La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 

 
 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 
tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 

 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 

de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 

 
 

L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 
 

En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 
 
 
 
 

 

5.- Continguts 
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CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Aclarir dubtes quan no s'entén alguna qüestió 

 Entendre la idea general d'un text (sense diccionari) 

 Extreure'n informació específica (amb diccionari o sense) 

 Fer servir de manera automàtica el llenguatge de l’aula 

 Fer servir el diccionari monolingüe i el bilingüe 

 Gestionar interaccions per tal d’evitar i solucionar problemes de comunicació 

 Organitzar el vocabulari sistemàticament 

 Preveure el contingut d'un text basant-se en un titular, una fotografia, un 

context, sorolls... 

 
 

CONTINGUTS GRAMATICALS 
 

Fonètica 
 

 Contraccions 

 Entonació i ritme en frases i preguntes 

 Fer servir el diccionari per comprovar la pronunciació d’una paraula 

 Formes de pronunciar el verb be 

 Frases amb totes les paraules emfatitzades 

 Repàs del contingut de nivells anteriors 

 Síl·laba tònica en paraules polisil·làbiques 

 Sons de consonants i vocals 

 Verbs auxiliars 
 
 

Morfosintaxi 
 

 “com” (as i like) 

 Adjectius com a substantius 

 Adjectius verbals per expressar estats o sentiments (-ed / -ing) 

 Adjectius:ordre 

 Adverbis: frases i col·locació 

 Causatius (have something done) 

 Comparatius (the more/less...the more/less...) 

 Condicionals 

 Condicionals 0, 1, 2, 3 i mixtos 

 Condicionals amb sentit de futur (before, after, as soon as, while...) 

 Conjuncions i expressions per a l'organització del discurs (classificació, 

conclusió, contrast, exemplificació, resultat, seqüència...) 

 Estil indirecte (preguntes, afirmacions); ampliació de verbs; preguntes formals 

 Estructures per expressar desig (I wish…) 

 Futur: future continuous, future perfect 
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 Hàbits en el passat (used to) 

 La veu passiva amb dos complements (persona i objecte), tots temps verbals 

 Modificadors (quite, rather) 

 Prefixos i sufixos 

 Probabilitat 

 Quantificadors (all, every, each) 

 Question tags 

 Relatius explicatius i no explicatius 

 Sintaxi: afirmació, negació, preguntes 

 So, either, neither, nor, both 

 So/such that… 

 Substantius (comptable/incomptable) (singular i plural) 

 Temps verbals: present, passat, passat compost 

 Verbs amb preposicions o adverbis (phrasal or multiword verbs) 

 Verbs auxiliars 

 Verbs modals – passat, would rather, had better 

 Verbs modals – present 

 Verbs que no accepten els temps continus (verbs de percepció, estat...) 

 Whatever, whenever... 
 
 

CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 "Falsos amics" (vocabulari fàcil de confondre amb altres llengües) 

 Altres temes, segons els interessos del grup 

 Ciència 

 Crim i càstigs 

 Descriure persones 

 El cos 

 El son 

 El temps: esdeveniments poc freqüents i extrems 

 Expressions amb go 

 Expressions amb take 

 Frases fetes 

 La història i la política 

 La moda i roba 

 Multiword verbs 

 Negocis 

 Notícies i mitjans de comunicació 

 Publicitat i anuncis 

 Relacions interpersonals i sentiments (família, amics...) 

 Temes quotidians 

 Turisme/ viatjar en avió 
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 Altres temes, segons els interessos del grup 
 
 
 

 
 

  

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 

 
Title: New English File: Upper-intermediate Student's Book Workbook with Key 
Multirom Pack. Authors: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson 
Publisher: Oxford University Press Year: 2008 ISBN: 978-0-19-451842-0 

 
Bibliografia recomanada 

 
Title: English Grammar in Use: Intermediate (with answers) Authors: Raymond 
Murphy Publisher: Cambridge University Press Year: 1994 ISBN: 0-521-43680-X 
 
Title: English Vocabulary in Use: Upper-intermediate (with answers) Authors: Michael 
McCarthy and Felicity O'Dell Publisher: Cambridge University Press Year: 2001 ISBN: 
0-521-66435-7 

 
Title: Cambridge Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 

 
Title: Cambridge Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 
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ANGLÈS MECR B2.2 
 
 
 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 

Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Anglès 

 

L’ensenyament d’anglès, impartit en els graus del Tecnocampus Mataró- 

Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 

Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell 

B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de nivell B2.2 

MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 

MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de domini funcional 

efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell 

superior o de domini funcional efectiu 

Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el 

curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la 

prova de nivell corresponent. 

 
 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 Consolidar, aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

anglesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Ampliar i reforçar els coneixements 

fonamentals del nivell B2.1 MECR i fer-ne un 

ús més automàtic i complex. 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Adquirir els coneixements propis del nivell B2.2 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea.

 Desenvolupar les tècniques i les  estratègies 

de redacció de diversos registres de text, 

sobretot la divulgació de l'opinió pròpia, 

l’argumentació, la narrativa i la descripció.

 Desenvolupar un estil personal a l'hora 

d'expressar-se per escrit.

 Desenvolupar l'ús d'un llenguatge correcte. 

segons el context: col·loquial (verbs amb 

partícules), en contextos informals; estructures 

formals, en contextos apropiats.

 Gestionar interaccions (orals i escrites) per tal 

d’evitar i de solucionar problemes de 

comunicació, demanant l'ajut de l’interlocutor, 

si cal.

 Introduir estructures gramaticals avançades.

 Promoure una consciència de respecte envers 

les cultures en què es parla l'idioma objecte 

d’estudi.

 Reconèixer i produir diferències de registre 

entre el llenguatge oral i l’escrit.

 Reforçar les estratègies imprescindibles per a 

un aprenentatge correcte.

 
 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre idees generals i específiques 

d’articles de premsa seleccionats.

 Entendre narrativa senzilla en versió original.
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 Comprendre pàgines de la xarxa d’Internet per 

tal d’extreure'n informació d'interès.

 Saber distingir entre narrativa i els registres 

periodístic i acadèmic.

 Comprendre idees generals i específiques de 

textos acadèmics o d’un alt nivell de 

complexitat.

 Comprendre idees generals i específiques de 

llibres de lectura, graduats, de nivell adequat, o 

llibres senzills en versió original. 

 

Comprensió oral 

 

 Entendre canvis de significat segons patrons 

d'entonació.

 Entendre converses i entrevistes entre nadius.

 Entendre textos autèntics .

 Extreure informació específica d'un anunci, una 

notícia, una explicació...

 Entendre converses el·líptiques.

 

 
Expressió escrita 

 

 Redactar textos informals, neutres i formals.

 Escriure descripcions detallades: persones, 

objectes, llocs, activitats, processos.

 Escriure missatges de correu electrònic .

 Expressar un argument, opinió, queixa o 

sentiments..., fent servir recursos variats.

 Escriure narrativa fent servir temps verbals 

variats

 Fer el resum d’un llibre o d’una pel·lícula 

explicant-ne l’argument, informació sobre 

l’autor i donar-ne una opinió.
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Expressió oral 

 

 Comunicar canvis de significat segons els 

patrons d'entonació. 

 Fer servir verbs amb partícules en converses 

informals. 

 Participar en discussions i expressar opinions, 

arguments, sentiments, etc. 

 Mantenir una conversa en qualsevol situació 

de registre informal o neutre. 

 Presentar una exposició oral curta. 

 

2.- Competències 
 

2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 
llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 
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2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

 
 
 

 
 
 

3.- Metodologia de treball 

 

La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 
 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 

 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 

1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 

2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 
d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 

3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 

4. Ha de complir la política d'assistència . 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 
Màrqueting: G5, T1, 

E12 
 

Logística: G1, G2, 

E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Competències 
avaluades 

 

 
 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 
 
- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 
 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 
 
Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 
 
4.- Avaluació global de l’assignatura 
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60% 

 
 
 

EXAMEN FINAL 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 

CT1 
 

Màrqueting: G5, 

T1, E12 
 

Logística: G1, 
G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

 

Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

 

La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 
de la següent manera: 

 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 
tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 

 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 

 
 

L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 

En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 
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L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 
 
 
 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Aclarir dubtes quan no s’entén alguna qüestió 

 Entendre un text sense diccionari 

 Extreure’n informació específica sense diccionari 

 Fer servir automàticament el llenguatge de l’aula 

 Fer servir el diccionari monolingüe i el bilingüe 

 Organitzar el vocabulari sistemàticament 

 Gestionar interaccions per tal d’evitar i solucionar problemes de comunicació 

 Preveure el contingut d'un text basant-se en un titular, una fotografia, un 

context, sorolls... 

 

CONTINGUTS GRAMATICALS 
 

Fonètica 
 

 Repàs del contingut del MECR nivell B2.1 

 Paraules curtes 

 Elisió 

 Puntuació i fonètica sintàctica 

 
Morfosintaxi 

 
 Acostumar-se a / estar acostumat a (get used to / be used to) 

 Adjectiu + infinitiu 

 Adjectius i adverbis: sintagmes i col·locació 

 Adjectius verbals per expressar estats o sentiments (-ed / -ing) 

 Articles (ús o no de l’article definit) 

 Causatius (have/get something done) 

 "Com" (as i like) 

 Comparatius (more/less ... (adj. o substantiu) than; equivalència: construccions 

as ... as) 

 Condicionals 0, 1, 2 i 3 

 Condicional amb sentit de desig o d’hipòtesi: I wish, if only 

 Condicionals amb sentit de futur (before, after, as soon as, while...) 

 Condicionals amb sentit de prevenció o d’advertència (until, in case, unless...) 

 Conjuncions i expressions per a l'organització del discurs (de contrast, resultat, 

exemplificació, classificació, seqüència, conclusió...) 

5.- Continguts 
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 Intensificadors: adverbis i pronoms (wherever, whoever...) 

 Estil indirecte (preguntes i afirmacions); ampliació de verbs; preguntes formals 

 Finalitat: infinitiu; expressions (so that; in order to; so as (not) to; infinitive of 

purpose) 

 Futur en el passat 

 Hàbits en el passat (used to; would) 

 Imperatiu (indicatiu i passiu) 

 Infinitiu compost 

 Inversió 

 Participis: com a adjectius, substantius i oracions 

 La veu passiva amb dos complements (persona i objecte) 

 La veu passiva impersonal (it is said/believed...) 

 Possessió 

 Prefixos i sufixos 

 Preguntes indirectes i confirmacions (question tags) 

 Preposicions: lloc, temps, moviment 

 Pronoms: subjecte, complement directe i indirecte, possessius, interrogatius, 

reflexius, recíprocs 

 Quantificadors 

 Relatius: explicatius i no explicatius 

 Sintaxi: afirmació, negació, preguntes 

 Substantius (comptable/incomptable) (singular i plural) 

 Temps verbals: present, passat, perfecte (present/passat), futur 

 Verbs i regles verbals (make, let; altres; verbs amb dues possibilitats i amb 

canvi de sentit) 

 Verbs amb preposicions i adverbis 

 Verbs com a substantius 

 Verbs que no accepten els temps continus (verbs de percepció, estat...) 

 
CONTINGUTS LÈXICS 

 

 "Falsos amics" (vocabulari fàcil de confondre amb altres llengües) 

 Arts: cinema, llibres, música, audiovisuals, multimèdia 

 Ciència i tecnologia 

 Costums de la nostra cultura i d'altres 

 Creences i filosofies 

 Cuines 

 El cos i la salut 
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 El medi ambient 

 

 El temps: fets estranys i extrems 

 Esports 

 Feines i món del treball 

 Gent 

 Idiomes i llenguatge 

 L’educació 

 L’oci 

 La moda 

 Misteris 

 Notícies 

 Política 

 Relacions interpersonals i sentiments (família, amics...) 

 Turisme (viatges, llocs, vivències personals...) 

 Vivències i records personals 

 Altres temes, segons els interessos del grup 

 

  
 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 

 
Title: Ready for FCE Coursebook with Key Authors: Roy Norris Publisher: Macmillan 
Year: 2013 ISBN: 9780230027602 

 
Bibliografia recomanada 

 
Title: First Certificate Language Practice (with key) Authors: Michael Vince Publisher: 
Macmillan Year: 1996 ISBN: 0-435-28166-6 

 
Title: Cambridge Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University Press Year: 
2001 ISBN: 0-521-79955-4 
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ANGLÈS MECR C1.1 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Anglès 

 

L’ensenyament d’anglès, impartit en els graus del Tecnocampus Mataró- 

Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 

Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell 

B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de nivell B2.2 

MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 

MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de domini funcional 

efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell 

superior o de domini funcional efectiu 

Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el 

curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la 

prova de nivell corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

OBJECTIUS GENERALS 

 Consolidar, aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

anglesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 Ampliar i reforçar els coneixements 

fonamentals del nivell B2.2 MECR i fer-ne un 

ús més automàtic i complex. 

 Adquirir els coneixements propis del nivell C1.1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú de  

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 



 

45 
 

 
 
 
 
 

 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Desenvolupar un ús del llenguatge apropiat al 

context: col·loquial (verbs amb participis), en 

contextos informals; estructures avançades, en 

contextos més formals. 

 Desenvolupar l’apreciació de les diferències 

culturals dels llocs on es parla anglès. 

 Desenvolupar un estil personal d’escriptura. 
 

 Desenvolupar estratègies lectores i tècniques 

per tractar textos acadèmics. 

 Desenvolupar tècniques d’escriptura i 

estratègies en diversos registres, especialment 

el discurs, la narració i la descripció, les cartes 

formals i informals. 

 Produir estructures gramaticals avançades 

 Reforçar i ampliar les estratègies 

d’aprenentatge. 

 Expandir i refinar el coneixement adquirit a 

nivells anteriors per apropar l’estudiant a l’ús 

del llenguatge dels nadius. 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre idees generals i específiques 

d’articles de premsa. 

 Saber diferenciar registres. 

 Llegir ficció i no-ficció en versió original. 

 Comprendre idees generals i específiques 

d’articles científics d’interès general. 

 Comprendre idees generals i específiques de 

pàgines de la xarxa d’Internet. 
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 Comprendre idees generals i específiques 

d’informes formals. 

Comprensió oral 

 Treure informació específica en qualsevol 

context, inclòs l’acadèmic. 

 Reconèixer diferències en el sentit, transmeses 

per les diferents entonacions, paraules o 

estructures. 
 Entendre textos autèntics de qualsevol tipus de 

font. 

 Entendre converses i entrevistes de parlants 

nadius. 

 Entendre accents diferents. 

 
Expressió escrita 

 Redactar treballs acadèmics i informes. 

 Fer una descripció detallada de gent, objectes, 

llocs, activitats i processos. 

 Escriure missatges de correu electrònic. 

 Expressar arguments, opinió, queixes, 

sentiments..., fent servir una varietat àmplia de 

recursos. 

 Escriure textos: informals, formals i neutres, 

per a una sèrie de propòsits variats. 

 Redactar narrativa fent servir una àmplia 

varietat de temps verbals i convencions 

narratives. 

 Agafar notes en contextos acadèmics. 

 Resumir articles acadèmics d’àrees 

específiques. 

 Fer el resum d’un llibre o pel·lícula, 

explicant- ne l’argument, fent una 

anàlisi dels temes principals,donant    

detalls sobre l’autor i formulant-ne 

l’opinió personal 
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Expressió oral 

 Mantenir una conversa en qualsevol situació 

 Insinuar diferents significats amb diferents 

entonacions, paraules o estructures. 

 Participar en converses i expressar opinions, 

idees, sentiments, etc. 

 
 Fer una presentació oral com si fos per a un 

congrés internacional. 

 Fer servir multi-word verbs en converses 

informals. 

 

2.- Competències 
 
 

 
2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 



 

48 
 

 

  
 
 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

 

 

2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 



 

49 
 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

 
 
 

 

3.- Metodologia de treball 
 

La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 
 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
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Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 

 

- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

 
 

 

 
Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 

1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 
Màrqueting: G5, T1, 

E12 
 

Logística: G1, G2, 

E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 

CT1 
 

Màrqueting: G5, 

T1, E12 
 

Logística: G1, 
G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

 
 
 

Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 

 
 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 

50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 

 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 
producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 

 
 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 

valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 
 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 

 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 
publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 

 
 
 
 
 

L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 
 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 
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En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 

L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 
 
 
 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 

 
 

 Aclarir els dubtes (en anglès) quan hi ha alguna cosa que no s’entén 

 Extreure informació específica d’un text sense fer servir el diccionari 

 Dirigir les interaccions per comunicar-se amb èxit, solucionar i/o evitar 

malentesos en la comunicació, amb l’ajuda de l’interlocutor quan sigui 

necessari 

 Organitzar el vocabulari sistemàticament 

 Predir el contingut d’un text basant-se en tota la informació i els coneixements 

disponibles 

 Fer servir el llenguatge de l’aula de manera automàtica 

 Fer servir diccionaris monolingües i bilingües d’una manera correcta i eficaç 

 
 

 
CONTINGUTS GRAMATICALS 

 

Fonètica 
 

 Repàs del contingut dels nivells anteriors 

 Fer citacions 

 Accent i èmfasi 

 To: demanar informació, comprovar-la 

 To: mostrar acord i desacord 

5.- Continguts 
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Morfosintaxi 
 

 Adjectiu + infinitiu 

 Adjectius i adverbis: frases, col·locació i ordre 

 Articles (ús o no de l’article determinant) 

 Causatius (have/get something done) 

 "Com" (as i like) 

 Comparatius (more/less ... (adj. o substantiu) than; equivalència: construccions 

as ... as) 

 Condicional amb sentit de desig o d’hipòtesi: I wish, if only 

 Condicionals 0, 1, 2 i 3 

 Condicionals amb sentit de futur (before, after, as soon as, while...) 

 Condicionals amb usos especials (if... willl..., + will...) 

 Condicionals amb sentit de prevenció o d’advertència (until, in case, 

unless...) 

 Discurs indirecte o reported speech (preguntes, afirmacions); expansió de 

verbs de discurs indirecte 

 Frases de passat no real (it’s time you + passat; I’d rather you didn’t...) 

 Futur en el passat 

 Get used to / be used to 

 Hàbits en el passat per expressar nostàlgia, molèstia, costum habitual (used to, 

would, ús de -ing) 

 Imperatiu: to be to 

 Infinitius compostos (perfect and passive) 

 Intensificadors: adverbis i pronoms (wherever, whoever...) 

 Inversió 

 La veu passiva amb dos complements (persona i objecte) 

 La veu passiva impersonal (it is said/believed...) 

 Marcadors discursius (tots) 

 Noms (comptables i incomptables) (singular i plural) derivats de verbs simples i 

compostos 

 Oracions de relatiu: defining, non-defining i coordinating 

 Participis: com a adjectius, substantius i oracions 

 Passat en el futur 

 Possessió 

 Prefixos i sufixos 

 Preguntes formals 
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 Preposicions 

 Pronoms: subjecte, complement directe i indirecte, possessius, interrogatius, 

reflexius; recíprocs 

 Propòsit: that; in order to; so as (not) to; infinitive of purpose 

 Quantificadors 

 Question tags 

 Sintagmes nominals and what 

 Subjuntiu 

 Temps verbals: tots 

 Verbs amb preposicions i adverbis (multi-word verbs) 

 Verbs i regles verbals (make, let; needs + -ing; dues possibilitats amb diferents 

significats) 

 Verbs que no accepten els temps continus (verbs de percepció, estat...) 

 

 
CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Ciberespai 

 Ciència i tecnologia 

 Contes 

 Costums de la nostra cultura i d’altres 

 Creences, filosofies i d’altres conceptes abstractes 

 Educació i aprenentatge 

 El medi ambient 

 El treball i el món del treball 

 Esperances, desitjos i penediments 

 Ètica 

 Èxits 

 Experiències personals i records 

 Gent 

 Globalització 

 L’humor 

 La vida urbana 

 Les notícies 

 Modes i tendències 

 Psicologia i ment 
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 Relacions interpersonals i sentiments (família, amics...) 

 Turisme (viatges, llocs, experiències personals...) 

 Altres temes, d’acord amb els interessos del grup 

 “Falsos amics” (vocabulari que es confon fàcilment entre dues llengües) 

 Formació de mots 

 Frases fetes 
 
 
 

 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 

 
Title: Speak Out Advanced pack 2nd edition with key (Student’s book + course book + 
study booster) 9781292166506 

 
Bibliografia recomanada 

 
Title: Advanced Grammar in Use (2nd edition, with answers and CD-ROM) Authors: 
Martin Hewings Publisher: Cambridge University Press Year: 2001 ISBN: 0-521- 
61403-1 

 
Title: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency (with key) 
Authors: Richard Side and Guy Wellman Publisher: Longman Year: 1999 ISBN: 0-582- 
41963-8 

 
Title: Advanced Language Practice (with key) Authors: Michael Vince Publisher: 
Macmillan Year: 1994 ISBN: 0-435-24124-9 

 
Title: Cambridge Advanced Learner's Dictionary Publisher: Cambridge University 
Press Year: 2003 ISBN: 0-521-53106-3 

 
Title: Oxford Advanced Learner's Dictionary Publisher: Oxford University Press Year: 
2005 ISBN: 0-194-31649-1 
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ANGLÈS MECR C1.2 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Anglès 

 

L’ensenyament d’anglès, impartit en els graus del Tecnocampus Mataró- 

Maresme, està articulat en quatre cursos de nivells consecutius. 

Curs de nivel B1 MECR, corresponent a un nivell intermig o llindar; curs de nivell 

B2.1 MECR, corresponent a la primera part del nivell avançat, curs de nivell B2.2 

MECR, corresponent a la segona part del nivell avançat, curs de nivell C1.1 

MECR, correspondent a la primera part del nivell superior o de domini funcional 

efectiu i curs de nivell C1.2 MECR, correspondent a la segona part del nivell 

superior o de domini funcional efectiu 

Per matricular-se en qualsevol d’aquests cursos és obligatori haver superat el 

curs de nivell anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la 

prova de nivell corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 

 Consolidar, aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

anglesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Ampliar i reforçar els coneixements 

fonamentals del nivell C1.1 MECR i fer-ne un 

ús més automàtic i complex. 

 Adquirir els coneixements propis del nivell C1.2 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú de 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Adquirir un ús del llenguatge molt avançat i uns 

criteris per utilitzar el registre adient 

 Desenvolupar un coneixement ampli de les 

diferències multiculturals en el món 

angloparlant 

 Desenvolupar la capacitat d'escriure a un nivell 

universitari: matisar l'expressió escrita, 

desenvolupar tècniques per prendre notes, 

resumir, etc. 

 Desenvolupar estratègies i tècniques per 

extreure tota la informació que poden 

proporcionar els textos acadèmics 

 Saber utilitzar formes molt col·loquials i 

idiomàtiques 

 Reforçar les estratègies de l'autoaprenentatge 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Comprensió escrita 

 
 Entendre articles i textos autèntics i no revisats 

 

 Comprendre textos literaris (prosa i poesia) 
 

 Tenir les eines per poder comprendre textos 
informatius d'un nivell universitari 

 

 Comprendre textos científics 
 

 Copsar tot el sentit d'una pàgina web 

 

 
Comprensió oral 

 

 Extreure informació de qualsevol context, fins i tot 
de contextos acadèmics 

 
 Entendre les diferències degudes a l'entonació, 

selecció de paraules o d'estructures 
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 Entendre diferències d'accent entre parlants 

nadius 
 

 Entendre contextos de discurs diferents 

Expressió escrita 











Informes acadèmics 

Redaccions descriptives 

Redaccions discursives 

Redaccions narratives 

Cartes formals: de sol·licitud, 

resposta i de queixa 

La presa de notes acadèmiques 

Resums acadèmics 

Crítiques de pel·lícules i de llibres 

d'enquesta, de 

Expressió oral 

 Fer presentacions formals 
 

 Mantenir una conversa en qualsevol situació 

 Omplir de matisos el sentit d'una frase amb 
l'elecció de vocabulari o l'entonació 

 

 Manejar tota mena de destreses comunicatives a 
un nivell alt 

 Fer servir un vocabulari adient per a qualsevol 
situació 
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2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 

 

- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 

E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 
CT1 
 

Màrqueting: G5, 

T1, E12 
 

Logística: G1, 

G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts 
sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les 
dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió escrita). 

 

 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 
producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 

 
 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 

valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 
 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior  a  5  o  no   hagi   complert   la   política   d'assistència,   haurà   de   
repetir tot l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest 
cas, es mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 

 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 
publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 
de la següent manera: 

 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
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L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 

 
 

 

NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 
 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 
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Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 
 

En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 
 
 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 

 
 

 Aclarir els dubtes (en anglès) quan hi ha alguna cosa que no s’entén

 Extreure informació específica d’un text sense fer servir el diccionari

 Dirigir les interaccions per comunicar-se amb èxit, solucionar i/o evitar 

malentesos en la comunicació, amb l’ajuda de l’interlocutor quan sigui 

necessari

 Organitzar el vocabulari sistemàticament

 Predir el contingut d’un text basant-se en tota la informació i els coneixements 

disponibles

 Fer servir el llenguatge de l’aula de manera automàtica

 Fer servir diccionaris monolingües i bilingües d’una manera correcta i eficaç

 

 
CONTINGUTS GRAMATICALS 

 
Fonètica 

 

 Tonal variation

 Specific phonological exercises Spanish / Catalan speakers

 Glossary of sentence stresses

5.- Continguts 
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Morfosintaxi 
 

 Adjectives and infinitives

 Adjectives: absolute and degree

 Adjectives and adverbs: phrases, collocation and order

 Adverbials

 Affixes: derivation

 Articles

 (to) be to + infinitive

 Causatives

 Modes of comparison

o Review of comparatives and superlatives 

o Equivalence constructions: as… as; the…the 

 Compound infinitives (perfect and passive)

 Compound nouns

 Conditionals

o review of 0, 1, 2, 3 

o mixed 

o expressing desire and hypothesis: I wish, if only 

o expressing prevention, threat, warning: until, in case, unless 

o special uses: (If...will..., + will...) 

 Conjunctions

 Discourse markers (review of all forms)

 Habitual past to express nostalgia, annoyance, habit (used to; would; 

use of -ing)

 Intensifiers: various syntactic devices plus adverbs and pronouns (e.g.

whoever, wherever) 

 Inversion

 Modals (review of all forms)

 Passive

o review of formation in various tenses and aspects 

o impersonal (It is said / believed...) 

o ditransitive (e.g. give) 

 Participles: as adjectives, as nouns, as phrases
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 Participles with adverbial meaning

 Possession

 Prepositions

 Pronouns (review of all forms)

 Purpose clauses

 Quantifiers (review of all forms)

 Questions tags

 Relative clauses

o defining, non-defining, coordinating and embedded 

o prepositions 

o pronouns 

o reduction 

 Reported speech

o time-shift in clauses 

o yes / no questions vs. information questions 

o that 

o passive 

o imperatives 

o modals 

o reporting verbs 

 Sentence linkers

 Time clauses (before, after, as soon as, while)

 Unreal past (It’s time you [+ past]; I’d rather you didn’t ...)

 Use of get used to / be used to

 Subjunctive

 Verb + verb collocations

o make vs. let 

o needs + -ing form 

o infinitive vs. –ing form 

o two possibilities with different meanings (gerund vs. infinitive) 

 Verbs with or without to

 Verbs: separable vs. non-separable phrasal verbs
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CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Changes

 Smell

 Collocations

 Jargons and slang

 Body and body idioms

 Time

 Relationships

 Intelligence and ability

 Sleep

 Risk

 Health

 Personal experiences and memories

 Describing an adventure

 Anger

 Education and learning

 Describing houses and rooms

 Noise and sound

 Sight

 Education

 Work

 Attitudes

 Eating and drinking

 Deception

 Money

 Transitive and intransitive verbs

 Phrasal verbs

 Other topics according to the interests of the group and teacher
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6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 
 

Title: Ready for Advanced coursebook with key 
Authors: Roy Norris and Amanda French 
Publisher: Macmillan 
Year: 2014 
ISBN: 09780230463677 

 
Title: Ready for Advanced workbook with key 
Authors: Roy Norris and Amanda French 
Publisher: Macmillan 
Year: 2014 
ISBN: 09780230463608 
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ALEMANY MECR A1 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Alemany 

 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

alemanya atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Adquirir els coneixements propis del nivell A1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Introduir i desenvolupar tècniques i estratègies 

d'aprenentatge i de comunicació 

 Introduir i practicar les estructures bàsiques i el 

sistema verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per a 

aprendre vocabulari 

 Introduir i adquirir llenguatge i tècniques per a 

resoldre problemes de comunicació 

 Introduir i practicar tècniques bàsiques de 

redacció 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre textos senzills, tant autèntics com 

simplificats (anuncis, informació turística, 

cartes, articles de premsa, explicacions, cartes 

de restaurants...)

 Comprendre la idea general d'un text (sense 

diccionari)

 Extreure'n informació específica (amb o sense 

diccionari)

 
 
 

Comprensió oral 

 

 Comprendre converses senzilles.

 Comprendre la informació global i  específica 

de textos senzills (anuncis, entrevistes, 

explicacions, instruccions...) de la vida 

quotidiana

 
Expressió escrita 

 

 Redactar textos senzills sobre: persones, llocs, 

activitats (de temps lliure)

 Redactar textos senzills informals, demanant o 

bé donant informació sobre temes del 

programa

 
Expressió oral 

 

 Demanar i donar informació fent servir 

llenguatge de l'aula

 Portar una conversa simple (diferents àrees de 

lèxic)
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2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

personals i professionals. 
 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 

E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 

CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 
G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats  lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 

 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 
producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 

 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 
de la següent manera: 

 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en  una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 

 
Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 
 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 



 

83 
 

 
 

En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 
 
 

 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Confirmar i negar alguna cosa 

 Contradir 

 Demanar alguna cosa a algú 

 Demanar i donar consells 

 Demanar disculpes 

 Donar les gràcies 

 Demanar i donar permís 

 Expressar acord i desacord 

 Expressar simpatia/antipatia 

 Expressar un desig 

 Expressar una cosa que agrada o desagrada 

 Expressar gustos i preferències 

 Fer una prohibició 

 Fer una proposta 

 Garantir el bon funcionament d'una conversa (demanar que parlin més a poc a 

poc, que ho torni a dir, demanar el significat...) i solucionar problemes de 

comunicació 

 Invitar a algú i reaccionar a invitacions 

 Preguntar a algú com està 

 Presentar-se 

 Quedar amb algú 

5.- Continguts 
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 Relatar esdeveniments 

 Saludar i acomiadar-se 

 

 
CONTINGUTS GRAMATICALS 

 
Sintaxi: 

 

 Oracions enunciatives, oracions interrogatives, oracions d'imperatiu

 Les parts de l'oració: subjecte, complement acusatiu, complement datiu, 

complement predicatiu, complements circunstancials (locals i direccionals, 

temporals, negatius)

 
El verb: 

 

 Verbs transitius, intransitius, amb prefixos separables, modals

 Les formes infinites (infinitiu i Partizip II)

 Mode indicatiu: Les formes finites i els temps verbals (present, passat ("Perfekt", 

"Präteritum" dels verbs "sein" i "haben") i el seu ús

 Modo imperatiu

 

 
El substantiu: 

 

 Gènere, número, declinació
 

Articles: 
 

 Determinats, indeterminats, negatius, possessius, interrogatius
 

 Pronoms personals
 

Adjectius: 
 

 En funció predicativa
 

Adverbis situatius, oracionals, gradatius, interrogatius 
 

Numerals: 
 

 Cardinals (formes, l'hora, l'any, preus)

 Partícules modals (significació i ús)

 Preposicions locals i temporals.  

 Conjuncions coordinatives 
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CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Identificació personal (nom, adreça, edat, estat civil, nacionalitat, professió...)

 La família

 Els aliments i les begudes (demanar menjar i begudes)

 Compres i comprar (objectes, preus, demanar canvi...)

 La casa i la llar (habitacions, pisos/cases, objectes, mobles...)

 La ciutat

 Les nacionalitats

 La vida quotidiana

 El temps lliure (esports, passatemps...)

 La salut (el cos, malalties comunes...)

 Indicacions (arribar a un lloc)

 Viatges i viatjar (transports públics, bitllets, obtenir informació...)

 Altres temes segons interessos del grup
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 

 
Menschen A1: Hueber, 2012. ISBN: 978-3-19-101901-3 
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ALEMANY MECR A2 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Alemany 

 

Per matricular-se en aquest curs és obligatori haver superat el curs de nivell 

anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la prova de nivell 

corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

alemanya atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 Adquirir els coneixements propis del nivell A2 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Facilitar tècniques i estratègies d'aprenentatge 

i de comunicació 

 Ampliar les estructures bàsiques i el sistema 

verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per a 

aprendre vocabulari 

 Ampliar llenguatge i tècniques per a resoldre 

problemes de comunicación 

 Facilitar tècniques de redacció. 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre textos senzills, tant autèntics com 

simplificats (anuncis, informació turística, 

cartes, articles de premsa, explicacions, cartes 

de restaurants...)

 Comprendre la idea general d'un text (sense 

diccionari)

 Extreure'n informació específica (amb o sense 

diccionari)

 
 

Comprensió oral 

 

 Comprendre converses senzilles

 
 Comprendre la informació global i específica de 

textos senzills (anuncis, entrevistes, 

explicacions, instruccions ...)

 

Expressió escrita 

 

 Redactar textos sobre: persones, llocs, activitats, 

esdeveniments

 Redactar cartes i postals senzilles informals, 

demanant o bé donant informació sobre temes 

del programa

 
 

 
Expressió oral 

 

 Demanar i donar informació fent servir 

llenguatge de l'aula

 Portar una conversa simple (diferents àrees de 

lèxic)



 

88 
 

 

  
 

2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 

1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 

E12 
 

Logística: G1, G2, 

E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 

CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 
G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

 

Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts 
sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les 
dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior  a  5  o  no   hagi   complert   la   política   d'assistència,   haurà   de   
repetir tot l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest 
cas, es mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 
 

 

 

La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 
de la següent manera: 

 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 

 
Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 
En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 

L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 
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CONTINGUTS FUNCIONALS 

 
 

 Aconsellar

 Comparar

 Descriure persones

 Donar la seva opinió sobre un tema

 Expressar alguna cosa que agrada o desagrada

 Expressar aprovació/goig

 Expressar certesa

 Expressar desig i esperança

 Expressar gustos i preferències

 Expressar indiferència

 Expressar satisfacció

 Expressar sorpresa

 Proposar alguna cosa

 Relatar esdeveniments

 
CONTINGUTS GRAMATICALS 

 

Sintaxi: 

 
 Repàs i ampliació de les parts de l'oració

 Oracions subordinades conjuncionals

 El complement preposicional

 
El verb: 

 
 Repàs del mode indicatiu dels temps verbals "Präsens" i "Perfekt"

 Repàs del "Präteritum" dels verbs "sein" i "haben"

 Verbs amb datiu/Verbs amb acusatiu i datiu

 Verbs pronominals i reflexius

 El "Präteritum" dels verbs modals

 Mode "Konjunktiv II simple" i la perífrasis amb "würde" + infinitiu: formes i el seu ús

 La passiva 

El substantiu:

 La declinació en "N"

 El genitiu  











5.- Continguts 
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Pronoms:

 Demostratius

 Indefinits

 Interrogatius 

Adjectius:

 En funció atributiva

 La declinació de l'adjectiu

 La gradació i la comparació
 

Adverbis de situació, oracionals, interrogatius, preposicionals 

Numerals: 

 Ordinals (la data)

 Partícules modals (significació i ús)

 Preposicions locals i temporals: règim, significació i ús

 Conjuncions coordinatives i subordinants  

CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Personatges (descripció i opinió, normes socials)

 Família

 Relacions personals i sentiments

 Joves a Alemanya

 Mitjans de comunicació

 Cinema, llibres, música, multimèdia

 Afeccions

 Festes i regals

 Professió i feina

 La vida laboral

 Sistema educatiu alemany (escoles i universitats)

 Altres temes segons interessos del grup 


 

  
 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 
 

Menschen A2: Editorial Hueber. ISBN 978-3-19-101902-3 
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ALEMANY MECR B1 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 
Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals / GRAU en Logística i Negocis 
Marítims 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 
Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Alemany 

 

Per matricular-se en aquest curs és obligatori haver superat el curs de nivell 

anterior o, si es tracta del primer curs matriculat, haver realitzat la prova de nivell 

corresponent. 

 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

alemanya atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 Adquirir els coneixements propis del nivell B1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Facilitar tècniques i estratègies d'aprenentatge 

i de comunicació 

 Ampliar les estructures bàsiques i el sistema 

verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per a 

aprendre vocabulari 

 Ampliar llenguatge i tècniques per a resoldre 

problemes de comunicació 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Facilitar tècniques de redacció

 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Comprensió escrita 

 

 Comprendre textos senzills, tant autèntics com 

simplificats (anuncis, informació turística, 

cartes, articles de premsa, explicacions, cartes 

de restaurants...)

 Comprendre la idea general d'un text (sense 

diccionari)

 Extreure'n informació específica (amb o sense 

diccionari)

 
 

Comprensió oral 

 

 Comprendre converses senzilles

 
 Comprendre la informació global i específica de 

textos senzills (anuncis, entrevistes, 

explicacions, instruccions ...)

 

Expressió escrita 

 

 Redactar textos sobre: persones, llocs, activitats, 

esdeveniments

 Redactar cartes i postals senzilles informals, 

demanant o bé donant informació sobre temes 

del programa

 
 

 
Expressió oral 

 

 Demanar i donar informació fent servir 

llenguatge de l'aula

 Portar una conversa simple (diferents àrees de 

lèxic)
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2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 

 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

2.- Competències 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 

 

2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 
nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 
 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 
- Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos test de repàs i 
consolidació.  
 

 
Màrqueting i Comunitats Digitals 

 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 

2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 
d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 

3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 

E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 

 
60% 

 

 

 
EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 

   

Turisme: CB4, 

CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 
G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 

fonamentals: 
 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts 
sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les 
dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió escrita). 

 

 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 
producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 

 
 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 

valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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 En  el  cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del 
curs inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 
tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 

 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 

haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball serà  
fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 

 
Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

Política d’assistència 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica  
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència a  
les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria ordinària,  
l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 

 
En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 
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CONTINGUTS FUNCIONALS 

 
 

 Descriure persones 
 Avaluar alguna cosa del passat 
 Descriure una estadística 
 Queixar-se 
 Utilitzar estratègies de gestió de conversa telefònica 
 Fer suposicions 
 Donar consells i recomanacions 
 Donar la seva opinió sobre un tema 
 Fer una presentació 

 Expressar decepció 
 

CONTINGUTS GRAMATICALS 

 
Sintaxi: 

 

 "Konditionalsatz" (repàs i ampliació) 

 Oracions subordinades (conjuncionals, relatives en datiu i amb preposicions, 
estructures d'infinitiu) 

 El complement preposicional 

El verb: 

 Mode "Konjunktiv II" simple: "würde" + infinitiu: formes i el seu ús (repàs i 
ampliació) 
 El “Konjunktiv II” del passat 

 El "Präteritum" dels verbs regulars i irregulars 

 El plusquemperfecte amb “haben” i “sein” 

 El Futur I 

 Verbs amb preposicions 

El substantiu: 

 Adjectius com a substantius 

 El genitiu 

Adjectius: 

 La declinació de l’adjectiu amb comparatiu i superlatiu 

 La declinació de l’adjectiu en genitiu 

Adverbis: 

 "trotzdem" 

 Preposicions: règim, significació i ús Conjuncions: 

 Conjuncions subordinants "obwohl", "falls", "da", "während", "bevor", "nachdem" 
 
 
 
 
 

5.- Continguts 
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CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 La feina

 Casa i llar

 El servei tècnic

 Els mitjans de comunicació

 Els animals

 L’alimentació

 Els esports

 Invitacions a menjar

 Esdeveniments culturals

 Contratemps de la vida quotidiana

 Altres temes segons interessos del grup
 
 
 

 
  

 
 

6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 
 

Menschen B1: Editorial Hueber. 
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FRANCÈS MECR A1 
 
 
 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 

Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Francès 

 
 

 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

OBJECTIUS GENERALS: 
 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

francesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 Adquirir els coneixements propis del nivell A1 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Introduir i desenvolupar tècniques i estratègies 

d’aprenentatge i de comunicació 

 Introduir i practicar les estructures bàsiques i el 

sistema verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per aprendre 

vocabulari 

 Introduir i adquirir llenguatge i tècniques per 

resoldre problemes de comunicació 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Introduir i practicar tècniques bàsiques de 

redacció

 Reflexionar sobre el funcionament del francès 

tot aplicant, deductivament, regles gramaticals

 Sensibilitzar sobre la cultura francòfona a 

través de diferents punts de referència 

perreflexionar sobre la pròpia cultura

 
 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
Comprensió escrita 

 

 Comprendre la informació global i  específica 

de textos escrits, relatius a situacions de 

comunicació quotidianes

 Saber preveure el contingut d’un text basant-se 

en un títol, una fotografia, el context, sorolls...

 Comprendre textos senzills, autèntics o 

simplificats (cartes, relats, anuncis de premsa, 

articles, instruccions…)

 

Comprensió oral 

 

 Comprendre la informació global i  específica 

de missatges orals en francès relatius a 

situacions de comunicació familiars per a 

l’alumne

 Extraure informació específica i comprendre 

missatges orals (explicacions, instruccions, 

anuncis, sol·licitud d’informació…) senzills en 

les situacions de la vida quotidiana

Expressió escrita 

 
 

 Redactar textos escrits senzills, d’extensió 

limitada, en forma de postals, cartes, diaris, 

relats senzills, descripcions senzilles de 

persones o de llocs
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Expressió oral 
 

 Expressar-se a l’oral, aplicant estructures i 

vocabulari concret relatiu a situacions de la 

vida quotidiana 

 Poder participar en una conversació senzilla en 

francès 

 

2.- Competències 
 
 
 

2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 
 

2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 
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2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 
 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 
 
 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 
 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

15% 

 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 
CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 

G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats  lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 
de la següent manera: 

 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 

 
 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 

tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 
 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 
de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 

 
 

L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 
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NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 
 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 
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En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Saludar, acomiadar-se, demanar una cosa i donar les gràcies
 

 Disculpar-se
 

 Demanar ajut quan no es comprèn, resoldre problemes de comunicació (oral i 

escrita)

 Presentar-se i presentar altres persones
 

 Demanar i donar informació sobre una persona o un objecte
 

 Demanar i donar informació en botigues i al restaurant
 

 Situar-se en l’espai: donar i indicar una adreça, descriure un allotjament
 

 Desplaçar-se en l’espai: demanar i indicar el camí
 

 Situar-se en el temps: dir l’hora i relatar fets en el passat
 

 Expressar intencions i projectes en el futur
 

 Entendre i donar consells, ordres i prohibicions
 

 Apreciar i expressar gustos i preferències
 

 Proposar, acceptar i rebutjar una invitació

5.- Continguts 
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CONTINGUTS GRAMATICALS 
 

Fonètica 
 

 El sistema vocàlic del francès (les discriminacions masculí/femení; 

singular/plural; present/passat; les vocals nasals; /y/ en contraposició a /u,i/; 

les semivocals, etc.) 

 El sistema consonàntic (les oposicions /b/ i /v/; /s/ i /z/, etc.) 
 

 La correspondència fonema/grafia 
 

 La liaison 
 

 Els principals esquemes entonatius 

 
 
 

 
Morfosintaxis 

 

 La morfologia del nom i de l’adjectiu: masculí, femení, singular, plural 
 

 Els articles definits i indefinits (un, une, des, le, la, les); la contracció dels 

articles definits amb les preposicions à i de (au, aux, du, des) 

 Els articles partitius (du, de la) 
 

 Els adjectius possessius (mon, ma, mes…) 
 

 Els adjectius demostratius (ce, cet, cette, ces) 
 

 La interrogació directa simple (entonació, est-ce que, inversió) 
 

 La interrogació amb où, quand, pourquoi, comment, qui, qu’est-ce que, 

combien, quel 

 La negació: ne… pas, ne… plus, ne… rien, ne… jamais 
 

 La morfologia verbal: infinitiu, present, imperatiu, futur, passé composé 
 

 Les perífrasis verbals: venir de + infinitiu, être en train de + infinitiu, aller + 

infinitiu 

 Els verbs pronominals 
 

 El condicional de cortesia (je voudrais…) 

 Els pronoms personals subjecte, complement d’objecte directe i 

complement d’objecte indirecte; els pronoms tònics; els pronoms en i y 

 Preposicions i adverbis de lloc 
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 Preposicions i adverbis de temps 
 

 Preposicions i adverbis de freqüència 

 Expressió de la quantitat 
 

 Els comparatius 

 

 
CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Llenguatge de l’aula
 

 Metallenguatge relacionat amb la llengua, la comunicació i l’aprenentatge
 

 Identificació personal (nom, adreça, edat)
 

 Les nacionalitats
 

 Les professions
 

 Els números
 

 La família

 

 La descripció física i psicològica de persones
 

 La roba
 

 Els colors
 

 La casa i la llar (habitacions, allotjament, mobles, objectes)
 

 La ciutat i les botigues
 

 Els transports
 

 Les activitats quotidianes i l’oci
 

 L’hora
 

 Els aliments i les begudes
 

 El clima
 

 Altres temes, segons els interessos del grup
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6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 
 

 J.T Le Bougnec et M.J Lopes, TOTEM 1 (Méthode de français, version Espagne) 

Paris, HACHETTE 

 
Bibliografia recomanada 

 
 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 

français. Livre de l’élève. Paris, HACHETTE 

 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 

français. Cahier d’activités. Paris, HACHETTE 

 E. Daill, SECRÉTARIAT.COM. CLE International 
 

 A. Laygues et A. Coll, LE FRANÇAIS EN CONTEXTE. TOURISME. A1+. MAISON 

DES LANGUES 

 M. Grégoire et O. Thievenaz, GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS : 

600 Exercices - Intermédiaire. Paris, CLE INTERNATIONAL 
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FRANCÈS MECR A2 
 
 
 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 

Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Francès 

 
 

 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 
OBJECTIUS GENERALS: 

 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

francesa atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Adquirir els coneixements propis del nivell A2 

MECR segons es descriuen al Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües 

(MECR). El Marc Europeu Comú  de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Introduir i desenvolupar tècniques i estratègies 

d’aprenentatge i de comunicació 

 Introduir i practicar les estructures bàsiques i el 

sistema verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per aprendre 

vocabulari 

 Introduir i adquirir llenguatge i tècniques per 

resoldre problemes de comunicació 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Introduir i practicar tècniques bàsiques de 

redacció 

 Reflexionar sobre el funcionament del francès 

tot aplicant, deductivament, regles gramaticals 

 Sensibilitzar sobre la cultura francòfona a 

través de diferents punts de referència 

perreflexionar sobre la pròpia cultura 

 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
Comprensió escrita 

 

 Comprendre la informació global i específica de 

textos escrits senzills 

 
 Comprendre textos senzills: cartes informals i 

formals, narracions, articles, instruccions… 

 
 Saber jerarquitzar la informació en un text escrit 

 
Comprensió oral 

 

 Entendre la informació global i específica de 

missatges orals en francès : conversacions, 

reportatges radiofònics i televisuals senzills, 

explicacions, demandes d’informació, etc. 

 

 Entendre l’opinió i els sentiments expressats en 

un missatge oral 

 

 Saber jerarquitzar la informació en un missatge 

oral 

 
Expressió escrita 

 
 

 Elaborar i produir textos escrits en francès: cartes 

informals i formals, descripcions de persones i de 

llocs, instruccions, narracions. 

 

 Expressar la seva opinió i els seus sentiments 

per escrit 
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Expressió oral 

 

 Comunicar en francès en situacions de la vida 

quotidiana 

 

 Participar en una conversació, donar i demanar 

informació 

 
 Reaccionar en una conversació, expressar la 

seva opinió i els seus sentiments 

 

2.- Competències 
 
 
 

2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

 
 
 

 
2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 
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2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 

 

 

2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 
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2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 
 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 
 
 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

3.- Metodologia de treball 
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Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 
1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 
 
 
 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 

 

15% 

 
 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 
Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a 
classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 

 
60% 

 

 
 

 
EXAMEN 

FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 
CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 

   
CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 

E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

 

4.- Avaluació global de l’assignaura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 

d'Idiomes UPF. 

 

L'examen  final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts 
sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les 
dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió escrita). 

 

 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 
producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 

 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior  a  5  o  no   hagi   complert   la   política   d'assistència,   haurà   de   
repetir tot l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest 
cas, es mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 

 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 
publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

 
 

La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 

 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 
l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 
tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 

 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 
 

 Treball for a de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu per part de l'alumnat. 
Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant haurà de treballar de manera 
autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball serà fomentat, pautat i tingut en compte per part 
del professorat. 
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L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 

 
 

NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 
 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 
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En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 
1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 

 
 Presentar-se i presentar altres persones, descriure persones

 Descriure l’estat físic i l’estat d’ànim

 Demanar ajut quan no es comprèn, resoldre problemes de comunicació 

(oral i escrita)

 Situar-se en el temps

 Contar esdeveniments en un passat proper o llunyà

 Expressar intencions, desitjós i projectes en el futur

 Formular hipòtesis i suggerències

 Expressar les pròpies opinions i les opinions d’altres persones

 Expressar la certesa i el dubte

 Expressar la necessitat i l’obligació, donar ordres i consells

 Expressar els sentiments

 Comparar entre persones, objectes
 

 

CONTINGUTS GRAMATICALS 

 
 Desenvolupament i reforç dels continguts nocionals i gramaticals del nivell 1

 Pronoms personals objectes (directes, indirectes) i els dobles pronoms

 Pronoms demostratius (celui-ci, celui de, celui qui…)

 
 Pronoms relatius (qui, que, où espacial i temporal, dont)

 
 Comparatius i superlatius

 Les tres formes de la interrogació

 Morfologia i utilització dels temps del passat: passat recent, passé 

composé, imperfect 

 

 

5.- Continguts 
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 Accord del participi Passat

 Repàs del futur simple, futur pròxim

 Ampliació dels indicadors temporals (data i durada)

 La progressió de l’acció (commencer à, se mettre à, finir par…)

 
 Verbs d’opinió i de sentiments

 Expressió de l’obligació i de la necessitat (devoir, il faut que, il faut + inf.)

 
 Present del subjuntiu

 Present del condicional

 Expressió de la hipòtesis (si + présent, si + imparfait)

 
 Discurs indirecte amb verbs introductors en present (i passat)

 Expressió de la causa, de la conseqüència, de la finalitat, de l’oposició

 

 
CONTINGUTS LÈXICS 

 
 

 Desenvolupament i reforç dels continguts lèxics del nivell 1

 L’entorn familiar

 L’escola i la formació

 L’allotjament, l’entorn urbanístic

 El món laboral (professions, atur…)

 La salut, l’esport, l’estat físic

 Els sentiments i

l’estat d’ànim, les actituds 

 Els mitjans de comunicació (TV, cinema, premsa, publicitat, còmics, internet…)

 Altres temes, segons els interessos del grup 
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6.- Recursos didàctics 

 

Llibre de text obligatori: 
 

Totem 2 Editions Hachette FLE. 

 
Bibliografia recomanada 

 
 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 

français. Livre de l’élève. Paris, HACHETTE 

 A. Dubois et B. Tauzin, OBJECTIF EXPRESS 1. Le monde professionnel en 

français. Cahier d’activités. Paris, HACHETTE 

 E. Daill, SECRÉTARIAT.COM. CLE International 
 

 A. Laygues et A. Coll, LE FRANÇAIS EN CONTEXTE. TOURISME. A1+. MAISON 

DES LANGUES 

 M. Grégoire et O. Thievenaz, GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS : 

600 Exercices - Intermédiaire. Paris, CLE INTERNATIONAL 
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ITALIÀ MECR A1/A2 

 
 

 

Titulació: GRAU d'ADE i Gestió de la Innovació / GRAU en Turisme i Gestió de 

Lleure / GRAU en Màrqueting i Comunitats Digitals 
Curs: Primer, Segon, Tercer, (Quart) 
Trimestre: Primer, Segon, Tercer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat: Idiomes UPF – Universitat Pompeu Fabra 
Idiomes d’ impartició: Italià 

 

 

 

 

Objectius d’aprenentatge 
generals de l’assignatura. 

 

OBJECTIUS GENERALS: 
 

 Aprofundir i ampliar la competència 

comunicativa dels estudiants en llengua 

italiana atenent a la pràctica de les diferents 

destreses tant en un context acadèmic com en 

un de professional. 

 

 Adquirir els coneixements propis del nivell A1 i 

A2 MECR segons es descriuen al Marc 

Europeu Comú de Referència per a les 

Llengües (MECR). El Marc Europeu Comú de 

Referència per a les Llengües estandarditza 

els coneixements de llengües dins de la Unió 

Europea. 

 Introduir i desenvolupar tècniques i estratègies 

d’aprenentatge i de comunicació 

 Introduir i practicar les estructures bàsiques i 

d´una certa complexitat i el sistema verbal 

 Introduir i desenvolupar sistemes per aprendre 

vocabulari 

 Introduir i adquirir llenguatge i tècniques per 

resoldre problemes de comunicació 

Tipus d’assignatura 

1.- Objectius 
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 Introduir i practicar tècniques bàsiques de 

redacció 

 Reflexionar sobre el funcionament del italià tot 

aplicant, deductivament, regles gramaticals 

 Sensibilitzar sobre la cultura italiana a través 

de diferents punts de referència perreflexionar 

sobre la pròpia cultura 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
Comprensió escrita 

 
 Comprendre la idea general d´un text prou 

senzill sense diccionari 

 Extreure informació especifica d´un text prou 

senzill sense diccionari 

 Fer servir un titular, el context... per ajudar-se a 

entendre un text. 

 Els textos poden ser autèntics o bé simplificats: 

poden ser anuncis; informació turística; cartes; 

articles de premsa; explicacions, cartes de 

restaurants... 

 
Comprensió oral 

 

 Comprendre la idea general d´un text senzill i 

d´una certa complexitat sense diccionari 

 
 Extreure informació específica d´un text senzill 

i d´una certa complexitat sense diccionari 

 
 Fer servir un titular, el context, sorolls... per 

ajudar-se a entendre un text. 

 

 Els textos poden ser converses; 

entrevistes; explicacions; anuncis 

d´aeroports; instruccions, cartes; articles 

de premsa; hòroscops; previsió del temps; 

cartes formals senzilles i comics... 
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Expressió escrita 

 
 

 Escriure textos prou simples i d´una certa 

complexitat, com ara cartes o postals i 

informals; relats; descripcions de persones, 

llocs, activitats (temps lliure), escriure sobre un 

mateix al passat amb una successió de fets; 

descripcions detallades de persones, llocs, 

activitats; fer resums... 

Expressió oral 
 

 Demanar i donar informació sobre un mateix o 

una mateixa i sobre els temes del programa 

 
 

 Saber portar una conversa sobre un tema 

concret fent servir diferents àrees de lèxic 

 

2.- Competències 

 
 

 
2.1.- Competències 

bàsiques 

Administració d’Empreses 
 

CB1: Que els estudiants hagin demostrat entendre i tenir 

coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de 

l’ensenyament secundari general, i sol trobar-se en un nivell 

que, si bé es recolza en llibres de textos avançats, inclou també 

alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 

l’avantguarda del seu camp d’estudi. 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 

CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats 

d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors 

amb un alt grau d’autonomia. 
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2.2.- Competències 

generals 

Administració d’Empreses 
 

CG2: Ser capaç d’innovar desenvolupant una actitud oberta 

envers el canvi i estar disposats a reavaluar els vells models 

mentals que limiten el pensament. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

G5: Comunicar amb propietat, tant per escrit com oralment, les 

idees, projectes, normes i decisions utilitzant de manera 

adequada i oportuna la diversitat dels mitjans disponibles. 

Logística i Negocis Marítims 
 

G1: Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar 

informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els 

assumptes a resoldre. 

G2: Ser autònom en la planificació personal, la selecció dels 

recursos idonis i la maduresa per assumir responsabilitats en la 

presa de decisions. 

 
 
 

 
2.3.- Competències 

transversals 

Administració d’Empreses 
 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en les 

dues llengües oficials de Catalunya. 

CT5: Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat 

els coneixements adquirits i adaptant-los a nous contextos i 

situacions. 

Turisme i Gestió de Lleure 

CT1: Expressar-se amb propietat, de forma oral i escrita, en 

almenys tres llengües: les dues llengües oficials de Catalunya i 

una tercera llengua estrangera. 

 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, 

problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 

especialitzat. 
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2.4.- Competències 

específiques 

Administració d’Empreses 
 

CE16: Expressar-se amb propietat de forma oral i escrita en 

almenys una tercera llengua estrangera. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

E12: Dominar la llengua anglesa i aplicar-la en diferents entorns 

culturals de negociació empresarial. 

 

Logística i Negocis Marítims 
 

E2: Demostrar capacitat per comunicar-se de manera fluida en 

llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita en 

l’entorn de la logística i els negocis marítims. 

 
 
 

 
2.3.- Resultats de 

l’aprenentatge 

Administració d’Empreses 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en l’àmbit empresarial amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Turisme i Gestió de Lleure 
 

Ser capaç de desenvolupar-se en el món del turisme amb un 

nivell alt d’un idioma estranger, com a mínim. 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Aconseguir un domini de la llengua anglesa i/o una altra llengua 

estrangera per desenvolupar-se en situacions socials, 

personals i professionals. 

Logística i Negocis Marítims 
 

Demostrar coneixements sobre les estructures i la transmissió 

dels fluxos d’informació i comunicació en llengua anglesa 

associats als processos de la gestió d’empreses. 

 

Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

T1: Expressar-se de forma fluida en català i castellà, i, en grau 

mitjà, en anglès. 
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La metodologia es basa en l'ús actiu de l’anglès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a 
l'ús d'interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, material multimèdia i 
altre material autèntic i especialitzat. 

 

Molts elements de treball autònom es duran a terme mitjançant la plataforma Moodle. 
 
 
 
 

Presencial (a l'aula): 
- Explicacions teòriques i pràctiques del professor. 
- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de 
comprensió i extensió. 
- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i vídeos) amb activitats prèvies i 
posteriors de comprensió i extensió. 
- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. 
- Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i material complementari. 
- Treballs en grup, projectes i presentacions. 

 
 
 
 

 

Dirigit (fora de l'aula): 
- Recerca d'informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes 
establertes pel professor. 
- Exercicis escrits (llibre de classe, material complementari i/o Moodle). 
- Exercicis de reforç i extensió (Moodle). 

 

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d'investigació per a la pràctica del 
vocabulari i de les estructures estudiades a classe. 

 

Autònom (fora de l'aula): 
- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). 
- Lectures i les seves corresponents activitats. 
- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç es demanarà a 
l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la 
realització de les tasques assignades per realitzar fora de l'aula. 

 

Amb aquest objectiu, es proposarà a través de Moodle diversos tests de repàs i 
consolidació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Metodologia de treball 
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 Avaluació de l’estudiant 

 
Per aprovar el curs l'estudiant ha de complir els següents requisits: 

 

1. Ha d'obtenir una nota global del curs igual o superior a 5. 
2. Ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació conjunta de les dues seccions 

d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió oral) 
3. Ha d'obtenir un mínim de 50 punts sobre 100 a l'examen final. 
4. Ha de complir la política d'assistència . 

 

El sistema d'avaluació es divideix de la manera següent: 

 

 
 
 
 

15% 

 
 
 
 

2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

 
 
 
 
 

 
AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Competències 
avaluades 

 

ADE : CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, CT1 
 

Màrqueting: G5, T1, 
E12 
 

Logística: G1, G2, 
E2 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

 
 

5% 

 
 

Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN FINAL 

 

Competències 
avaluades 

 

ADE: CB1, CB4, 

CB5, CG2, CT1, 
CT5, CE16 
 

Turisme: CB4, 
CT1 
 

Màrqueting: G5, 
T1, E12 
 

Logística: G1, 

G2, E2 

100% NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
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Nota: Per tal de superar el curs, a més a més, s'ha de complir la política d'assistència 
d'Idiomes UPF. 

 
 

L'examen final consta de 5 parts i avalua totes les habilitats  lingüístiques 
fonamentals: 

 

 
PART 

 
SECCIÓ 

Durada 
aproximada 

 
Puntuació 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA MÍNIMA 
PER APROVAR 

L'EXAMEN FINAL 
50/100 

 
Part 1 

Gramàtica i 
vocabulari 

 
45' 

 
30 

 
Part 2 

Expressió 
escrita 

 
45' - 1h 

 
20 

 
Part 3 

Comprensió 
oral 

 
màx. 40' 

 
15 

 
Part 4 

Comprensió 
escrita 

 
1h 

 
15 

 
Part 5 

Expressió 
oral 

 
10' 

 
20 

 
 

 Per aprovar l'examen final l'estudiant ha d'obtenir una puntuació mínima de 
50 punts sobre 100. Així mateix, s'ha d'obtenir un mínim del 50% a la puntuació 
conjunta de les dues seccions d'expressió de l'examen final (expressió oral i expressió 
escrita). 

 
 A l'hora de valorar el perfil de competència lingüística obtingut a les proves de 

producció oral i escrita, es tindran en compte la fluïdesa en l'expressió, la complexitat 
 

 tant sintàctica com lèxica i finalment la correcció gramatical. Aquests aspectes es 
valoraran segons l'escala i els barems establerts per a cada idioma. 

 

 En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la  política  d'assistència,  haurà  de  repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 
 A final de curs, després de la publicació de les notes provisionals i abans de la 

publicació de les notes definitives, els estudiants tindran l'oportunitat de revisar 
l'examen final juntament amb el seu/seva professor/a del curs o el coordinador. 

http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
http://www.upf.edu/pei/cursos/angles/avaluacio/politicassistencia.html
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La nota d'avaluació contínua suposa un 40% de la nota global del curs i es divideix 

de la següent manera: 
 

15% 2 proves de progrés (una a final de cada trimestre) 

15% 6 activitats d'expressió escrita (dues fetes a classe) 

5% 1 activitat d'expressió oral feta a classe 

5% Participació a classe (contribució oral i actitud) 

 
 Proves de progrés: al final de cada trimestre es farà una prova de progrés amb 

l'objectiu d'avaluar els coneixements adquirits per l'estudiant fins a aquest moment. 
Aquesta prova tindrà una durada (màxim una hora i mitja) inferior a la de l'examen 
final, encara que s'hi assemblarà molt pel que fa a l'estructura i a la tipologia 
d'activitats. 

 

 6 activitats d'expressió escrita realitzades individualment: les activitats d'expressió 
escrita s'assignaran al llarg del curs segons el calendari establert. Les dates de 
lliurament de les activitats computades dins de la nota d'avaluació contínua seran 
anunciades pel professorat amb la deguda antelació i seran equiparables per nivell 
quant a gènere, nombre de paraules i grau d'exigència. 

 

 1 activitat oral feta a classe: aquesta activitat pot consistir en una presentació, una 
tasca en grup, una entrevista, etc., segons la llengua i el nivell. 

 

 Participació a classe: el professorat avaluarà la participació oral de l'estudiant i la 
seva actitud a classe tenint en compte els criteris següents: puntualitat, participació i 
iniciativa; utilització de la llengua meta; contribució al manteniment de la comunicació; 
implicació en les activitats proposades a l'aula i esforç en la resolució de les tasques 
assignades. 

 

 Treball fora de l’aula: la nostra pedagogia posa èmfasi en el treball continu  per part 

de l'alumnat. Això vol dir que, a banda dels 6 treballs computats per nota, l'estudiant 
haurà de treballar de manera autònoma durant 3 hores per setmana. Aquest treball 
serà fomentat, pautat i tingut en compte per part del professorat. 
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L'escala de notes i qualificacions s'adapta a la nova normativa europea (dos reials 
decrets del Suplement Europeu al títol, del sistema europeu de crèdits i del sistema de 
qualificacions de Bolonya). 

 

NOTA GLOBAL DEL CURS 
 

(60% examen final + 40% nota d'avaluació) 

CORRESPONDÈNCIA QUALITATIVA 
 

L'estudiant suspendrà en qualsevol dels casos següents: 

 Quan obtingui menys de 5 punts en la nota global del curs. 

 Quan obtingui menys del 50% a la puntuació conjunta de les dues 
seccions d'expressió de l'examen final (expressió escrita i expressió 
oral) 

 Quan obtingui menys de 50 punts sobre 100 a l'examen final 

 Quan no compleixi la política d'assistència. 

 
 
 
 

Suspens 

5,0 - 6,9 Aprovat 

7,0 - 8,9 Notable 

9,0 - 10 Excel·lent 

 
 
 

 NOTA 1: El professorat haurà d'utilitzar una escala numèrica de 0 a 10 amb expressió 
d'un decimal. 

 
 

Sistema de recuperació 

 
En el cas que l'estudiant suspengui l'examen final o tingui una nota global del curs 
inferior a 5 o no hagi complert la política d'assistència, haurà de repetir tot 
l'examen final a la data establerta per a la recuperació d'aquest. En aquest cas, es 
mantindrà la nota d'avaluació contínua (40% de la nota global del curs). 

 

Política d’assistència 
 

Atès que l'aprenentatge d'una llengua és un procés evolutiu que requereix una pràctica 
continuada per a la correcta assimilació dels coneixements i les habilitats, l'assistència 
a les classes és obligatòria. Per poder superar l'assignatura a la convocatòria 
ordinària, l'estudiant haurà d'assistir com a mínim a un 80% de les classes. 
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En casos excepcionals, i per causes justificades autoritzades per una comissió 
establerta a tal efecte, es permetrà una no-assistència al curs superior al 20%, sempre 
que: 

 

1. les absències no superin el 40% del curs i 
2. l'estudiant hagi establert amb el/la professor/a del curs un sistema paral·lel de 

seguiment que garanteixi el progrés en l'aprenentatge i que permeti una avaluació 
adequada. 

 
L'estudiant ha de lliurar justificants d’absència per escrit a finals de cada trimestre. 

 

 

 

CONTINGUTS FUNCIONALS 
 

 Ús social 
 

Interpel.lar algú i respondre a una interpel.lació 

Saludar, respondre a una saludació i acomiadar-se 

Interesar-se per algú i donar respostes a mostres d´interès 

Presentar-se, fer presentacions i respondre a una presentació 

Demanar per algú i respondre quan es demana per algú 

Donar las gràcies i respondre a un agraïment, fer un compliment 

Demanar, concedir o negar permís per fer alguna cosa 

Expressar, acceptar excuses, disculpes, expressant-ne els motius 

Felicitar i respondre a una felicitació 

Fer un brindis, un compliment, expressar condol 
 

 Informacions 
 

Identificar-se, identificar i demanar identificació 
 

Demanar i donar informació sobre persones, horaris, dates i llocs 

Demanar i dir a qui pertany quelcom 

Descriure persones, estats físics i anímics, coses sentiments, processos, 

canvis i sistemes, fent apreciacions sobre qualitats i proprietats 

Fer prediccions i anuncis 

5.- Continguts 



 

147 
 

Recordar a algú alguna cosa: comprovar si es recorda o no alguna cosa 

Fer propòsits (intencions i promeses) 

Formular hipòtesis sobre persones, sobre coses, sobre fets o esdeveniments 

passats i futurs 

Narrar un fet o un esdeveniment passat 

Comparar el present i el passat 

 

 Opinions i valoracions 

Manifestar interès o desinterès 

Expressar gustos i preferències 

Mostrar acord o desacord 

Demanar i donar opinions 

Comparar: fer comparacions d´igualtat o semblança i de desigualtat 

Expressar dubte 

 

 Sentiments, actituds i estats d´ànim 
 

Demanar perdó i perdonar 
 

Expressar un estat físic o de salut: dolor, fred o calor, son, gana o set, gust, 

benestar o malestar 

Interessar-se per l´estat emocional o de salut d´algú i per les causes que 

l´origen 

Expressar un estat d´ànim i expressar-ne les causes. Per exemple, satisfacció 

o insatisfacció, admiració, estima, alegria o tristesa, gratitud, confiança o 

desconfiança, temor, avorriment, ansietat, indiferència 

Expressar desitjos 
 

 Propòsit d´acció (funció persuasiva o inductiva) 
 

Preguntar sobre la intenció o la voluntat de fer alguna cosa 

Expressar la intenció, la voluntat de fer alguna cosa 

Demanar i donar instruccions per a arribar a algun lloc 

Invitar a fer alguna cosa. Acceptar o refusar una invitació. 
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Concertar una cita. Quedar amb algú 
 

Demanar, concedir o negar permís per fer alguna cosa. Expressar a algú el 

deseig que algú faci alguna cosa 

Donar ordres de manera indirecta 

Prohibir 

Demanar i donar consells 

Demanar una actuació concreta com a favor, com a necessitat o com a 

obligació 

Demanar o oferir ajut 

 
 Organització del discurs 

 

Donar definicions senzilles i posar exemples 
 

Convencions telefòniques (per iniciar la comunicació, per demanar per algú, per 
demanar a l´interlocutor que s´esperi, per confirmar si se sent o s´entèn, per 
acomiadar-se...) 
 
Convencions en el discurs oral: per demanar per parlar, donar al paraula, 
interrompre, deixar parlar... 
 
Convencions epistolars bàsiques (inici, acabament, fòrmules de tractament). 
Carta amical. E-mail 
 
Anunciar l´inici d´un tema, prosseguir i marcar l´inici del final i la conclusió 

 
 Control i manteniment de la comunicació 

 

Demanar a algú que repeteixi un missatge o que parli més poco a poc 

Demanar i dir el significat o la traducció d´una paraula o expressió 

Demanar si s´ha entès un missatge; Repetir 

CONTINGUTS GRAMATICALS 
 

Fonètica i fonologia 
 

Fonemes vocàlics. Diftongs i triftongs (puoi, muoio...) 
 

Fonemes consonàntics. Consonants simples i geminades. Grups consonàntics: 

gl, gn, sc. La lletra h muda 

Funció de les consonants geminades (pena-penna, preso-presso...) 
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Fonemes italians no existents en català o castellà o que funcionen de manera 

diferent: [v] labiodental (vino); /k/ velar (chiesa); /t/ alveopalatal (ciao) 

Pronunciació de la s “impura” al principi de paraula 
 

L´accent: característiques generals. Accent tònic i accent gràfic (o obligatori) 

Enllaços vocàlics: elisions i apòcope 

Aspectes del ritme i l´entonació de la frase: interrogativa, exclamativa i 

declarativa 

-Entonació: pautes bàsiques: ascendent, descendent. Entonació enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, imperativa (revisió) 

-Sistema fonològic del italià 
 

-Fonems consonàntics geminats (le doppie). Correspondència grafemes- 

fonemes. Grafies diferents (chi/e, ci/ce...) 

-Convencions ortogràfiques: puntuació: normes generals (revisió) 
 

 Aspetctes gràfics 
 

Correspondència entre fonemes i grafemes; Alguns usos de les majúscules 
 

 Morfosintáxis 
 

-Substantius: gènere i nombre regular i irregular (uomo/uomini, dio/dei, 
braccio/braccia, mille/mila) invariables (re, caffè, crisi, moto) defectius (occhiali, 
forbici). Concordança. Sufixos d´alteració més comuns (-INO, -ETTO, -ELLO, -ONE) 

 

Articles definits i indefinits 

Articles partitius 

Adjectius: -qualificatius gènere i nombre regular i irregular (-gia/-cia, -go/-co). 

Invariables (blu, viola). Concordança. Grau comparatiu i superlatiu (più/meno...- 

issimo) 

-demostratius; -morfologia de quello. Canvi segons la posició. 
 

-possessius. Formes. Ús amb noms de parentiu. La forma “loro”; 
 

-indefinits: formes més freqüents (nessuno, qualsiasi, alcuni/e, altro), morfologia 

de Bello i Buono 

-numerals fonamentals (uno...mille; 1º, 2º, paio) 

 
 

Pronoms: -personals subjecte; -personals amb funció de complem. (formes 

àtones, tòniques i combinades) 
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-Ci i Ne amb valor pronominal i adverbial (revisió) 
 

-posició dels pronoms amb els sintagmes i en l´oració. Formes i posició amb els 

verbs modals (revisió amb PASSATO PROSSIM0 i amb els verbs modals, 

sistematització amb IMPERATIU) 

-possessius; -interrogatius (che?, cosa?, chi?); relatius (che/quale/i, cui, chi) 
 

-reflexius 
 

-indefinits: altres formes més freqüents (nessuno, qualcuno, ognuno, alcuni/e, 
niente, nulla, altro, qualcosa) 

 

Preposicions: Preposicions simples i amb article (articolate). El seu ús: casos 

més bàsics i freqüents: a/in de direcció i localització, de temps, d´instrument, de 

mitjà; di atributiu, partitiu, d´orígen, de matèria, de temps; da de procedència, 

de direcció, de localitazció, de temps, de finalitat; su de localització 

Preposicions impropries d´ús més freqüent (prima, dopo, fuori, dentro) 
 

-ús de direcció i localització (amb els verbs venire i andare i amb verbs estatics) de 
temps, de manera, d´instrument, de mitjà, de procedencia, de finalització etc. Amb 
verbs, adjectius i adverbis d´ús més freqüents (cercare, pensare, difficile, 
diverso…). Locucions prepositives d´ús més freqüents. 
-La coordinació: conjuncions més freqüents (ma, se , o , oppure, che) 
-L´expressió de relacions lògiques i els conectors més freqüents a l´oral i a l´escrit: 
causa, conseqüència, finalitat, temps 

 

-Numerals: altres formes (-esimo, tutti/e e…, mille e uno, decina, dozzina, 
centinaio, migliaia, doppio) 

 

El verb: Formes interrogatives i negatives 
 

-El verb: Formes irregulars de l´indicatiu al PRESENT, al FUTUR , al PASSAT 
(PASSATO PROSSIMO): altres formes irregulars més freqüents i a l´IMPERFECTE 
formes regulars i irregolars més freqüents 

 

-IMPERATIU: formes regulars i irregulars més freqüents (vai, va´), formes positives 
(bevi!) i negatives (non bere!), formals (venga/non venga) 

 

-SUBJUNTIU: Formes regulars i irregulars més freqüents 
 

-CONDICIONAL: Formes regulars i irregulars més freqüents 
-Els auxiliars ESSERE i AVERE : alguns casos especials d´ús més freqüent (è/ha 
vissuto, ha salito le scale, sono dovuto/a andare) 
-Veu passiva (introducció: formes verbals passives, DA amb complement agent) 
-Forma pronominal: Concordança casos generals (si è lavata la faccia) 
-Verbs impersonals d´ús més freqüent (bisogna, si deve, è necessario, ci vuole) 

 
-Les concordances de temps i de modes i els seus usos particulars: 
La combinació dels temps del passat (IMPERFETTO, PASSATO PROSSIMO) en 
els relats (iniciació). QUANDO amb l´indicatiu. 
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L´INDICATIU, el CONDICIONAL i el SUBJUNTIU en el sistema hipotètic (iniciació). 
FORSE amb l´indicatiu 

 

Verbs auxiliars Essere/Avere 

Participis passats regulars i irregulars 

Contrast Essere/Esserci 

Alguns usos de stare (stare+gerundi; stare bene; stare = abitare) 

Perifrasis verbals Dovere, Volere, Potere + infinitiu 

Algunes formes impersonals del verb (fa caldo, va bene) 

Algunes exclamacions, interjeccions (accidenti, ecco...) 

Conjuncions i locucions coordinants i subordinants: 

copulatives (e, anche, neanche…); adversatives (ma, però); causals (perché); 
finals (per); temporals (mentre, dopo, poi) 

 

-Adverbi: adverbis més freqüents de temps, lloc, itensitat, interrogatius (cosa, chi) i 
exclamatius (che...), d´afirmació i de negació (nemmeno, neppure, neanche, 
né...né), de possibilitat (forse, chissà). Lloc a la frase (anche, sempre, non...mai) 
-Sufixos per a la formació d´adverbis (-mente, difficilmente) 
-Locucions adverbials més freqüents 

 

CONTINGUTS LÈXICS 
 

Llenguatge per a l´aula i metallenguatge en relació amb la llengua i a l´aprenentatge i 

la comunicació 

Alfabet 

Colors 

Números 

Identificació personal (nom, adreça, edat, estat civil, nacionalitats, professions...) 
 

Dades personals. La família. L´habitatge. Professions i oficis. Activitats de 

lleure. Hàbits de la vida quotidiana. L’hora. L´entorn immediat. Relacions 

socials. Llocs i viatges. Clima i temps atmosfèric. Temes d´actualitat. 

Aliments i begudes (demanar menjar i begudes) 
 

Casa i llar (habitacions, pisos i cases, objectes, mobles…) 

Compres (objectes, roba, preus, demanar canvi...) 

Indicacions (arribar a un lloc) 

Salut (el cos, malalties corrents com mal de cap...) 
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Temps lliure (esports, passatemps, habits de la vida quotidiana...) 

Viatges (ciutats, transports públics, bitllets, obtenir informació...) 

Sinònims bàsics. Antònims del lèxic bàsic. Algunes paraules polisèmiques del lèxic 

bàsic (golf). Mots transparents i pròxims: aprofitament de la transparència lèxica entre 

l´italià i la llengua pròpia. Alguns falsi amici (burro, primo) 

Expressions partitives o de grup (una fetta di dolce) 

Paraules foranes o estrangeres (spelling, bar, drink, film...) 

Homònims, Homògrafs i homòfons 
 

-Sufixos bàsics en la formació de paraules: especialment per a oficis, botigues, 

nacionalitats, per a formes del feminí... Sufixos afegits a un sustantiu, a un 

adjectiu o al radical d´un verb per formar substantius, adjectius i verbs 

Formació de l´ adverbi: sifix –mente 
 

-Abreviacions: sigles, acrònims, símbols i abreviatures més importants (CAP, 
ACI, CONI, DNA, DOC, BANCOMAT...) 

-Algunes onomatopeies d´ús corrent (miao, coccodé, bau bau, ip ip urrà...) 
 

-Neologismes, substantius que corresponen a marques registrades o noms 

propis )lo scotch, La Vespa, il borotalco...) 

-Expressions idiomàtiques d´ús freqüent 

 
 

CONTINGUTS CULTURALS 

L´entorn social I cultural de la comunitata limgüística de Italia 
 

-Vida quotidiana: horaris, menjars...; festes i celebracions, esdeveniments més 

importants; referents geogràfics, socials i polítics bàsics 

-Aspectes del patrimoni artístic i literari de Italia: referències literàries, musicals, 

cinematogràfiques..., especialment del segle XX 

-Aspectes culturals que puguin tenir una vinculació especial amb la comunitat de la 

llengua pròpia: influències mútues, especialment a nivell de tradicions i manifestacions 

artístiques 

-Convencions socials, gestualitat pròpies de la comunitat lingüística. Diferències amb 

al llengua pròpia 
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LLIBRES DEL CURS 
 

 L. Ziglio e G. Rizzo, Nuovo ESPRESSO 1 / Nuovo Espresso 2 (Llibre de l´alumne i 

exercicis) Firenze, ALMA EDIZIONI 

NUOVO Espresso presenta un enfoque comunicativo siguiendo los descriptores del 

MCER. Incluye el libro del alumno y una serie de ejercicios complementarios por cada 

unidad, un CD audio con los diálogos de cada unidad y un video para las secciones 

cultural y gramatical. 

 

 
 DOSSIERS ITALIANO 1 i 2, Primo trimestre, Secondo trimestre, Terzo trimestre 

(materiale del professore) 

 

 
MATERIAL COMPLEMENTARI 

 

 G. Pelizza e M. Mezzadri, L’ITALIANO IN AZIENDA Perugia, GUERRA EDIZIONI 
 

 L. Chiappini e N. De Filippo, UN GIORNO IN ITALIA Roma, BONACCI EDITORE 
 

 M. La Grassa, L’ITALIANO ALL’UNIVERSITÀ 1 i 2 Atene, EDI LINGUA 

 
 

MATERIAL DE CONSULTA 
 

 Diccionari bilingüe. Laura Tam DIZIONARIO ESPA-ITA-SPA, Milano, EDITORE U. 

HOEPLI 

 Diccionari CATALÀ-ITALIÀ/ITALIÀ-CATALÀ, Enciclopedia Catalana 
 

 Latino-Muscolino, Una grammatica italiana per tutti, Roma, Edizioni Edilingua. Liv. 

A1-A2 

 S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, Alma Edizioni. Livelli 

A1-B2 

 

 
LECTURES: 

 

-Dov´è Yukio ?, Ed. Alma; 
 

-Modelle, pistole e mozzarelle, Ed. Alma; 
 

-Mafia, amore e polizia, Ed. Alma 

6.- Recursos didàctics 




