
 

 1/2 
 

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA 
FACULTAT DE DRET I ECONOMIA 

 
PLA 1993  

ENSENYAMENT: CIÈNCIES EMPRESARIALS 

ASSIGNATURA: Anglès I (codi 3902) 

PROFESSOR/A: Enric Llurda  Giménez/ Carme Zamorano Llena 

CRÈDITS: 9 TIPUS: Obligatòria 
CURS: 1r 
QUADRIMESTRE: Anual 

 
 
 
L’assignatura consistirà en l'estudi teòric i pràctic dels diferents tipus de carta 
comercial i en la pràctica de !a llengua anglesa aplicada a les situacions pròpies del 
món empresarial. L'estudi formal de les estructures i el vocabulari propis de la 
llengua anglesa es farà a partir de l’anàlisi dels textos que es treballaran a classe, 
estructurats al voltant de temes que es corresponen a situacions pròpies de l'entorn 
empresarial, a més d'exercicis addicionals que el professor facilitarà durant el 
transcurs de l’assignatura. 
 
Es partirà de la base que l’estudiantat matriculat en aquesta assignatura ja té un 
coneixement previ de l’anglès, que el situa en el nivell anomenat intermediate. Les 
classes seran, per tant, en anglès, donat que en aquest nivell es poden seguir les 
explicacions en aquesta llengua sense cap problema. 
 
 
TEMES 
 
1. Socializing 
2. Company structures. 
3. Jobs and responsibilities. 
4. Management styles. 
5. Advertising and Marketing. 
6. Franchising. 
7. Business and the Environment. 
8. Retailing. 
9. Describing tendencies. 
10. Telephoning. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
L'avaluació es farà en un examen únic a final de curs, en el que s'avaluaran: 
 
- el coneixement general de la llengua anglesa i de la terminologia especifica de 

l’àrea d'empresarials. 
- la pràctica en la comprensió i la redacció de cartes de tipus comercial. 

 
NOTA: Per poder examinar-se, caldrà identificar-se amb el DNI. 
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Bibliografia obligatòria: 
 

• ASHLEY, A. - A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford U. P.  
 
• LANNON, TULLIS, & TRAPPE - Insights into Business. Nelson.  

 
• TULLIS & LANNON - Insights into Business Workbook. Nelson. 

 
 
Bibliografia recomanada: 
 

• ADAM, J. H.- Longman Concise Dictionary of Business English. Longman.  
 
• MURPHY, R.- English Grammar m Use. Cambridge U. P.  
 
• OLIVA, S. & BUXTON, A.- Diccionari Anglès-Catalá. Enciclopèdia Catalana. 

       Diccionari Català-Anglès. Enciclopèdia Catalana. 
 

• OXFORD - Diccionario Español-Inglés; Inglés-Español. Oxford U. P.  
 

• SWAN, M.- Practical English Usage. Oxford U. P. 


