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1. OBJECTIUS

Proveir  els  estudiants  d’un  marc  en  el  qual  desenvolupar  la  seva  comprensió
d’aspectes clau del  món empresarial  i  laboral, i  alhora donar-los l’oportunitat  de
desenvolupar les seves habilitats comunicatives en anglès.

2. CONTINGUTS

Per tal d’aconseguir els objectius anteriors, es posarà èmfasi en les quatre habilitats:
comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita:

 Comprensió lectora: es promourà a través de textos de contingut i vocabulari
específic, extrets principalment de diaris i revistes especialitzats.

 Comprensió oral: Es treballaran textos orals  classe i a casa.
 Expressió  oral:  Es  realitzaran  activitats  comunicatives  per  tal  de  donar

oportunitat  de  parlar  en  anglès  de  forma  significativa  durant  el  període  de
classe.

 Expressió escrita: Els estudiants hauran d’escriure dues composicions com a part
dels requisits obligatoris del curs. 

3. PROGRAMA

Els temes que es tractaran durant el curs són:

 Globalization
 Business and the Media
 Trade Unions
 The internet and Electronic communications

En el marc d’aquests temes generals, els estudiants hauran de realitzar diversos
treballs i activitats per a ser lliurats i avaluats. També hauran de preparar i realitzar
una presentació oral sobre un tema acordat anteriorment.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Dossier facilitat a l’inici de curs.
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5. BIBLIOGRAFIA

6. AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua. Per tant, els estudiants seran avaluats en funció de la
seva participació activa a les classes. La realització satisfactòria dels treballs escrits i
la presentació oral constituirà una part important de l’avaluació. Quan l’avaluació
contínua no sigui satisfactòria, els estudiants podran fer l’examen final, que valdrà
un 60% de la nota final. L’altre 40% s’assignarà en funció dels treballs escrits, la
presentació oral i la participació activa a la classe. Tant la presentació oral com els
treballs escrits són d’obligatòria realització.

L’examen final consistirà en les següents parts:

 Reading and Writing
 Listening and Speaking
 Vocabulary  and  other  exercises based on activities  completed  during  the

course
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