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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és contribuir a què l'estudiantat sigui competent usant l'anglès del món professional.
Al acabar l'assignatura l'estudiantat ha de ser capaç de:
- produir una carta de presentació i escriure un CV en Anglès
- planificar una entrevista de treball
- participar de forma efectiva en una entrevista de treball
- produir escrits formals, entre ells, un resum del projecte final de carrera
- resumir informació escrita
- comunicar idees personals, punts de vista i opinions sobre un tema donat
- utilitzar números de forma correcta i efectiva
- produir una presentació professional de forma efectiva

Responsable: CRISTINA PIVIDORI GURGO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS (Pla 2009). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Anglès

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

Titulació:

Professorat

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

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

El treball a l'aula es fonamentarà en les explicacions teòriques sobre els punts del programa. Aquestes explicacions 
trobaran suport pràctic en la realització dels exercicis proposats. 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'han de lliurar just després de completar 
cada punt del programa segons la data límit establerta.
Les activitats conduents a assolir objectius funcionals de competència oral es faran a l'aula o en grups de dos o més 
estudiants.
També cal considerar altres hores d'aprenentatge autònom com ara les que es dediquen a les lectures dels articles i la 
realització dels exercicis avaluables.

Metodologies docents
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- fer i respondre a trucades de telèfon en anglès

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

0h 

0h 

52h  

8h  

90h  

   0.00% 

   0.00% 

  34.67% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts
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1) Carta de presentació, CV i entrevista de treball Dedicació: 42h 

Grup petit: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

En aquest contingut es treballa:

1) Investigació i preparació abans de buscar feina
-Identificar les etapes del procés de sol?licitud de treball
-Reflexionar sobre la preparació acadèmica i l?experiència del candidat: fortaleses i debilitats, 
característiques personals, capacitats, habilitats transferibles, conducta professional.
-Entendre l?argot dels anuncis de feina 

2) Cartes de presentació eficaces
-Identificar les característiques i les parts de la carta de presentació (introducció, cos principal i paràgraf final)
-Ús del llenguatge apropiat
-Escriure la teva carta de presentació

3) El CV
-Informació específica que ha d'haver en un CV en anglès: seccions i títols de les seccions, 
verbs comuns, ortografia.
-Declaracions personals
-Evitar errors comuns 
-Destacar la teva preparació acadèmica i experiència professional
-Crear una bona primera impressió 
-Identificar les competències clau 
-Demostrar els teus interessos
- Escriure el teu CV professional

4) L?entrevista de treball
- Petita xerrada abans de l?entrevista
- Qüestions típiques a tenir en compte en una entrevista de treball
- Preparar les respostes més adequades a aquestes qüestions típiques
- Fer una primera impressió positiva
- Ús d?adjectius positius
- Fer front eficaçment a preguntes de l'entrevista, estructurar les teves respostes
- Parlar d'un mateix
- Evitar errors comuns

Descripció:

Activitats vinculades:
-Analitzar i corregir CVs en anglès
-Simular una entrevista de treball en anglès

Objectius específics:
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2) L'anglès a l'àmbit dels negocis Dedicació: 36h 

Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

En aquest contingut es treballa:
- Errors d'escriptura més comuns entre els usuaris no nadius d'anglès
- Expressions típiques utilitzades en l?escriptura formal
- Correspondència comercial: carta, fax i correu electrònic.
- Correcció d'errors de Spanglish en la escriptura
- Aprendre a escriure un informe
- Produir una presentació professional sobre un tema determinat

Descripció:

Activitats vinculades:
- Analitzar i corregir errors d'escriptura típics en anglès
- Pràctica d'escriptura d?informes, cartes i correus electrònics formals tant dins com a fora de l'aula
- Exercicis amb les expressions típiques utilitzades en l'escriptura a l'àmbit dels negocis

Objectius específics:

- Dibuixar un mapa mental amb les teves fortaleses i debilitats
- Escriure una declaració personal 
- Produir una carta de presentació
- Escriure un CV en anglès
- Planificar i participar de forma efectiva en una entrevista de treball

- Produir escrits formals 
- Resumir informació escrita
- Escriure un informe
- Comunicar idees, punts de vista i opinions personals sobre un tema donat
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3) Presentacions orals

4) Cóm fer trucades telefòniques

Dedicació: 64h 

Dedicació: 24h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 50h 

Grup petit: 3h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

En aquest contingut es treballa:
- L'estructura bàsica d'una presentació al món de l'empresa
- Anàlisi i desenvolupament dels diferents components d'una presentació: introducció, contingut, conclusió, 
indicadors del llenguatge parlat 
- Millora de la qualitat de la veu, del llenguatge corporal, de l?ús dels recursos audiovisuals, de l?estructura i 
cohesió del discurs

En aquest contingut es treballa:
- Les expressions típiques que s'utilitzen a l'hora de telefonar en anglès
- Verbs compostos
- Anàlisi i correcció dels errors típics dels parlants no nadius a l'hora de telefonar en anglès
- Adquisició de competència en diferents situacions telefòniques (tracte amb els clients i subministradors, gestió 
de queixes, fer els preparatius, fer les comandes, etc.)

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

-Desenvolupament i realització de vàries presentacions 

-Simulacions de trucades telefòniques en anglès
-Exercicis amb verbs compostos

Objectius específics:

Objectius específics:

- Produir la presentació del projecte final de carrera

-Gestionar eficaçment trucades telefòniques en anglès
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5) Cóm utilitzar els números Dedicació: 28h 

Grup petit: 7h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 20h 

En aquest contingut es treballa:
-Cóm dir tot tipus de números en anglès (grans xifres, equacions matemàtiques, fraccions, percentatges, etc)
-Comprensió lectora dels números en anglès
-Verbs relacionat amb els diners

Descripció:

Activitats vinculades:
-Exercicis amb grans xifres, equacions matemàtiques, fraccions, percentatges, etx.
-Exercisis de comprensió oral de números

Objectius específics:
-Utilitzar els números d?una manera eficaç
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Planificació d'activitats

1) Carta de presentació, CV i entrevista de 
treball

2) L'anglès a l'àmbit dels negocis 

3) Presentacions orals

4) Cómo fer trucades telefòniques

5) Cóm utilitzar els números

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 
Grup petit: 10h 

Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup petit: 12h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 50h 

Grup petit: 3h 
Aprenentatge autònom: 20h 
Activitats dirigides: 1h 

Grup petit: 7h 
Aprenentatge autònom: 20h 
Grup gran: 1h 

Dedicació: 42h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 64h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 28h 
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Es recolliran exercicis realitzats tant a l'aula com a fora de l'aula sobre tots els temes del programa de l'assignatura:
- Cartes de presentació, CVs i entrevistes de treball
- Escriptura formal
- Presentacions escrites
- Trucades telefòniques
- Números i verbs compostos

A més, es faran exercicis orals: Diàlegs en parella o en grup i presentacions individuals en anglès

1. Exercicis de classe i pràctiques: 40%
2. Treball escrit i presentació oral a classe: 20% + 20%.
3. Assistència, participació en classe i deures: 20%.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

-Si no es realitza alguna de les activitats, proves o exercicis proposats, es considerarà com a un 0.
-Les practiques es lliuraran en mà. No s'acceptaran pràctiques lliurades per correu electrònic.
-No es podrà disposar de cap tipus d'apunts o diccionaris en les pràctiques o en les proves.
-Els estudiants que no compleixin els requeriments anteriors hauran de fer un examen final, el valor del qual serà el
60% (2 i 3 anteriors).
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http://www.careers.com/

http://www.videojug.com/tag/job-search-advice

http://www.personalitytype.com/

http://jobs.theguardian.com/

http://www.videojug.com/film/how-to-write-a-cover-letter

http://www.cvtips.com/

http://www.cv-masterclass.com/

http://www.careers.lon.ac.uk/files/pdf/Interviews.pdf

http://www.gradsintocareers.co.uk/

www.best-interview-strategies.com/videos 
http://go4english.co.uk/eia/archive ?cid=10011011
http://esl.about.com/od/businessenglishwriting/a/bizdocs_3.htm
www.englishclub.com/esl-articles/200102.htm
www.youtube.com/watch?v=2-ntLGOyHw4

Enllaç web

Top U.S. Career Listings

Job search advice

Personality Type Assessment Test

Guardian jobs

How to write a cover letter

CV tips

CV Advice, CV Examples, CV Writing, CV Courses

Interview tips

Getting graduates into careers

Altres recursos:

Complementària:

Downes, Colm. Cambridge English for Job-Hunting.  Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

Evans, David. Business English Verbs.  Harlow: Penguin English, 2000. 

Flinders, Steve, and Steve Flinders. Test Your Professional English: Business.  Harlow, Essex:  Pearson Education, 2002. 

McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use.  Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
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http://targetjobs.co.uk/careers-advice
Careers advice: fine tune your job hunting skills


