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Descripció general 

Nom de l’assignatura: Anglès Professional 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 
 
Curs: 2015-2016 / 1 
 
Idioma d’impartició: Anglès 
 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Juan García (jgr@tecnocampus.cat )  
 
Altres: 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 
 

- Identificar, interpretar i produir escrits tècnics d’acord amb les característiques del registre tècnic 
- Traduir al català/castellà escrits tècnics autèntics seleccionats de fons bibliogràfiques relacionades amb 

l’especialitat 
- Comprendre escrits i informes tècnics i saber contestar a preguntes sobre el seu contingut 
- Produir escrits i informes segons un estil o registre acadèmic formal (cartes formals per fer una 

comanda, per fer una reclamació, per demanar informació, per donar informació, ... Correus electrònics. 
Cartes per sol·licitar un lloc de feina. Informes de feina sobre un projecte determinat. Resums o 
abstracts) 

- Comunicar-se eficaçment en anglès en certes situacions quotidianes i pròpies de la seva especialització 
- Fer una breu presentació oral sobre un tema de la seva especialització 
- Fer palès la importància de l’anglès com a “lingua franca” utilitzada habitualment en àmbits científic-   

tecnològics, universitaris i professionals 
 
 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 
Competències genèriques: 
 
C.B.1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àmbit d’estudi que té com a 
base l’educació secundària general, i acostuma a estar a un nivell que, tot i que té el suport de llibres de text 
avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements provinents de l’avantguarda en el seu camp 
d’estudi. 
 
C.T.1. Que els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat tant 
oral com escrit d’acord amb les necessitats que els graduats i graduades tindran en els seus estudis. 
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Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria   
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 40 40% 
Activitats dirigides 4 4% 

Aprenentatge autònom  56 56% 

 
Continguts 

Títol contingut 1: Aspectes gramaticals, sintàctics i 
lèxics del registre tècnic en l’àmbit de l’enginyeria 

Dedicació:  
Grup petit: 10 hores 

 
 

Descripció 1. Construccions de frases i expressions amb ‘s i el cas possessiu en 
particular. 

2. Les formes passives i les seves connotacions retòriques i estilístiques 
3. Les oracions de relatiu i la seva reducció en determinats casos 
4. Els participis de present i de passat (-ing/-ed) 
5. Les frases nominals complexes o compostos nominals 
6. Vocabulari específic de l’enginyeria informàtica de gestió 

 
 

Activitats vinculades - Exercicis sobre ‘s i el cas possessiu 
- Identificació de formes passives en un text tècnic de l’àmbit informàtic i 

anàlisi de les seves connotacions retòriques 
- Exercicis sobre la reducció de les oracions de relatiu i la seva posterior 

conversió a oracions de participi i/o a frases nominals complexes 
- Anàlisi de les funcions i usos dels participis –ing i –ed i la seva millor 

interpretació  
- Exercicis sobre les frases nominals complexes  o compostos nominals  
- Glossari de termes tècnics 

 
 

Títol contingut 2: Registre tècnic i traducció tècnica. 
Comprensió de texts tècnics a l’àmbit de l’enginyeria 
informàtica 

Dedicació: 
 Grup petit: 10 hores 

 
 

Descripció  
1. Conversió d’un estil o registre no tècnic a un estil o registre més tècnic 

tenint en compte tots els punts estudiats al contingut 1. 
2. Producció d’escrits tècnics d’acord amb les característiques del registre 

tècnic 
3. Realització de traduccions directes al català i/o castellà 
4. Comprensió lectora de literatura tècnica de l’àmbit de l’enginyeria 

 
 
 

Activitats vinculades - Realització d’exercicis de conversió d’estil no tècnic a estil tècnic 
- Realització de traduccions directes al català o castellà 
- Lectura d’articles i texts tècnics de l’àmbit de l’enginyeria informàtica de 

gestió sobre els quals es faran exercicis de comprensió 
 
 
 

 
Títol contingut 3: Habilitats d’escriptura Dedicació:  

Grup petit: 10 hores 
 
 

Descripció 1. Producció d’escrits i informes d’acord amb un estil o registre acadèmic 
formal 

2. Redacció de cartes formals per fer una comanda, una reclamació, per 
demanar informació 

3. Redacció de correus electrònics formals 
4. Redacció de cartes per sol·licitar una feina 
5. Producció d’un resum o abstract 
6. Realització d’un informe sobre un tema o projecte determinat relacionat 

amb la titulació 
 



 

 
Activitats vinculades - Realització d’exercicis per contrastar el grau de formalitat o informalitat 

d’un escrit 
- Redacció de cartes formals per fer una comanda o una reclamació, o per 

sol·licitar un lloc de treball 
- Redacció de correus electrònics formals 
- Realització d’un resum o abstract d’un article o informe tècnic 
- Redacció d’un informe sobre un tema determinat relacionat amb la 

titulació 
 

 
 
 

 
Títol contingut 4: Habilitats orals Dedicació:  

Grup petit: 10 hores 
 
 

Descripció 1. Realització de converses per desenvolupar certes habilitats orals útils en 
activitats de la vida diària professional d’un enginyer informàtic: 
comprovar informació, fer peticions, participar en discussions sobre 
temes específics, ... 

2. Breu presentació oral de 5 a 10 minuts sobre un tema relacionat amb 
l’especialització 

3. Incitació al debat de grup sobre el tema de la presentació 
 
 

 
 

Activitats vinculades - Exercicis de “listening” i de conversa sobre temes i situacions de la vida 
diària professional d’un enginyer informàtic. Aquests exercicis es faran 
en petits grups 

- Fer una presentació oral de 5 a 10 minuts sobre un tema tècnic escollit i 
fomentar el debat i la participació del grup 

 
 

 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1: Estudi dels aspectes gramaticals, 
sintàctics i lèxics del registre tècnic de l’àmbit de l’enginyeria 
(Contingut 1) 
 

Dedicació: Aprenentatge Autònom: 
16 hores 

Descripció general   Realització d’exercicis proposats sobre: ‘s structures, passive voice, participles in –
ing and –ed, shortening of relative clauses, complex noun phrases 
 
 

Material de suport Handouts amb exemples. Enllaços d’Internet seleccionats. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Exercicis sobre ‘s i el cas possessiu 
- Anàlisi de la veu passiva en un text tècnic i les seves connotacions 

retòriques 
- Reducció d’oracions de relatiu 
- Anàlisi de participis en –ing i –ed en texts tècnics 
- Exercicis sobre frases nominals complexes 
-  

Representa el 10% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Diferenciar l’ús de les estructures amb ‘s amb especial èmfasi en el Genitive 

Case 
- Fer una correcta interpretació de la veu passiva en texts tècnics 
- Conèixer les possibilitats de reducció de les oracions de relatiu y realitzar la 

reducció cuando correspongui 
- Saber la funció i traducció correcta dels participis en –ing and –ed 
- Interpretar i produir correctament les frases nominals complexes 

 
 

 



 

Títol de l’activitat 2: Registre tècnic i Traducció tècnica. 
Comprensió de texts tècnics a l’àmbit de l’enginyeria 
informàtica 
(Contingut 2) 
 

Dedicació: Aprenentatge Autònom: 
16 hores 

Descripció general Conversió d’estil o registre no tècnic a estil o registre tècnic. Traducció directa de 
l’anglès al català o castellà de text tècnics seleccionats de literatura tècnica 
específica (revistes especialitzades, llibres, revistes de divulgació tecnològica, 
Internet, ...) Comprensió de texts tècnics prèviament seleccionats de fons 
bibliogràfiques específiques de l’àmbit de l’enginyeria. 
 
 

Material de suport Handouts amb exemples. Enllaços d’Internet seleccionats. 
Bibliografia complementària. Revistes especialitzades. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Exercicis sobre conversió d’estil no tècnic a estil tècnic 
- Traducció directa al català o castellà de texts seleccionats 
- Exercicis sobre comprensió lectora de texts tècnics 

 
Representa el 10% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Produir escrits tècnics senzills d’acord amb els trets característics de l’estil 

tècnic 
- Traduir literatura tècnica al català o castellà segons uns criteris literaris 

bàsics 
- Respondre a preguntes de comprensió lectora de texts tècnics seleccionats 

 
 

  
 

Títol de l’activitat 3: Habilitats d’escriptura 
(Contingut 3) 
 

Dedicació: Aprenentatge Autònom: 
16 hores 

Descripció general L’estudiant haurà de practicar la redacció d’escrits i informes segons un estil o 
registre acadèmic i haurà de conèixer els trets bàsics per produir un resum o un 
abstract. 
Tenint en compte l’entorn professional, l’estudiant haurà d’escriure cartes formals per 
fer comandes, reclamacions, demanar informació. Haurà d’escriure correus 
electrònics formals. 
Redacció de cartes per sol·licitar una feina 
 
 

Material de suport Handouts amb exemples. Enllaços d’Internet seleccionats. 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Redacció d’un resum o abstract d’un informe 
- Carta de sol·licitud d’una feina 
- Redacció d’altres escrits 

 
Representa el 20% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

- Diferenciar entre un estil de redacció formal i informal. 
- Escollir el tipus adequat de formalitat a l’hora de redactar un escrit 
- Redactar una carta formal de sol·licitud d’una feina i altres escrits  
- Produir un informe d’estil acadèmic sobre un projecte o treball i redactar un 

resum o abstract del mateix. 
 

 
Títol de l’activitat 4: Habilitats orals 
(Contingut 4)  
 

Dedicació: Aprenentatge Autònom: 8 
hores 

 
Descripció general Es practicaran certes situacions de la vida diària professional d’un enginyer 

informàtic, com ara comprovar informació, fer comandes, participar en discussions 
sobre temes específics. 



 

Es treballaran els aspectes més destacats per fer una  bona presentació oral sobre 
un tema relacionat amb la seva especialització. 
Es fomentarà la discussió en grup sobre els temes presentats 
 
 

Material de suport Enllaços d’Internet seleccionats. Presentacions dels estudiants 
 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

- Exercicis de Listening comprehension 
- Presentació oral de 5 a 10 minuts sobre un tema tècnic escollit per 

l’estudiant, fomentant el debat i la participació del grup 
- Realizatció d’excercicis orals a l’aula 

 
Representa el 30% de la nota final 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Desenvolupar-se i comunicar-se amb certa correcció i fluïdesa en 

determinades situacions professionals reals 
- Fer una presentació oral sobre un tema tècnic  

 
 

 
 

Títol de l’activitat 5: Examen dels continguts 1 i 2 
 

Dedicació:  4 h. 

Descripció general En aquesta prova escrita s’inclouran exercicis sobre els punts estudiats en els 
continguts 1 i 2 de l’assignatura 
 

Material de suport Enunciat de la prova 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Representa el 30% de la nota 
 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
- Demostrar que ha assimilat els coneixements impartits i practicats tant a 

l’aula com a fora de l’aula 
 

 
 
 
 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

Al llarg del trimestre es recolliran exercicis realitzats tant a l’aula com a fora de l’aula sobre tots els continguts de 
l’assignatura i es farà una prova escrita, d’acord amb els següents criteris: 

1. 10% de la nota final: exercicis sobre estructures amb ‘s, veu passiva, oracions de relatiu i la seva 
reducció, participis en –ing i –ed, frases nominals complexes i vocabulari específic 

2. 10% de la nota final: exercicis sobre conversió a estil tècnic, sobre traducció tècnica directa, sobre 
comprensió lectora 

3. 20% de la nota final: exercicis sobre les habilitats escrites: cartes formals, correus electrònics, 
informes, sumaris, ... 

4. 30% de la nota final: exercicis sobre les habilitats orals: listening comprehension, presentació oral i 
participació en discussions, debats, ... 

5. 30% de la nota final: prova escrita en la que s’inclouran exercicis i tasques per demostrar haver 
adquirir els coneixements vinculats als continguts 1, 2 i 3 del programa 

 
Cas que fos necessari, es realitzarà una prova de recuperació dels punts 1, 2, 3 i 5 de l’avaluació: 70% de la nota 
final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Normes de realització de les activitats 

Si no es realitza alguna de les activitats, proves o exercicis proposats es considerarà com a no puntuat. 
No es podrà disposar de cap tipus d’apunts, dossier o diccionaris en els controls d’aprenentatge o en les proves. 
 

El PLAGI total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici 
plagiat. I, si es repeteix, podrà suposar que tota l’assignatura tingui una qualificació definitiva de SUSPENS. 

MOLT IMPORTANT: 

PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció 
pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE 
MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a 
respectar la propietat  intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és 
imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi. 
 
 
 

 
Metodologia docent 

 
El treball a l’aula es fonamentarà en les explicacions teòriques sobre els punts del programa. Aquestes 
explicacions trobaran suport pràctic en la realització dels exercicis proposats per fer tant a l’aula com a fora de 
l’aula. La realització d’aquests exercicis es farà individualment o en grups petits segons metodologies 
d’aprenentatge cooperatiu. 
Els treballs, exercicis i activitats avaluables tant a l’aula com a fora de l’aula s’hauran de lliurar just desprès de 
completar cada punt del programa i mai un cop ja s’hagin retornat corregides a la resta d’estudiants. 
Les activitats conduents a assolir objectius funcionals de la competència oral es faran a l’aula en grups de dos o 
més estudiants. 
S’hauran de tenir en compte també altres tasques d’aprenentatge autònom com les que es dediquen a les 
lectures dels articles proposats, la realització dels exercicis avaluables i la preparació per l’examen. 
 
 
 
 
Bibliografia 
 
Bàsica: 
 
Handouts. J. García. 2015 
 
 
Complementària:  
 

• English for Science and Technology, Trimble, L. Cambridge 1985 
• The Essence of Technical Communication. Herbert L. Hirsch. IEEE Press. 2000 
• Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English, Huckin and 

Olsen. McGraw-Hill, 1991 
• Test Your Professional English: Business : General. Flinders, Steve, and Steve Flinders. Harlow, Essex, 

Eng: Pearson Education, 2002. Print. 
• Essential Grammar in Use. Murphy, R. Cambridge 2003 
• Polytechnic Dictionary of Spanish and English Languages. F. Beigbeder Atienza. Diaz de Santos, S.A.  
• Dicionario de Informática y Tecnologías Afines. Michel Ginguay. Ed. Masson 
• Diccionario McGraw-Hill de Computación 
• Dictionary of Information Technology. Peter Collin Publishing  

 
 
 
 
Altres recursos:  
 

• http://ec.hku.hk/epc  
• www.edn.com 
• www.cepis.org/upgrade 
• www.acm.org 
• http://cacm.acm.org 
• www.esl-lab.com 
• www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish   
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