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1. OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest curs és ajudar els estudiants a desenvolupar la seva capacitat de comunicació 
en temes relacionats amb el món de l’empresa i del treball. Aquesta millora comunicativa es farà a 
partir d’un treball pràctic que inclou tant aspectes d’ús lingüístic com de reflexió al voltant 
d’aquests temes, sempre utilitzant l’anglès com a llengua vehicular de les activitats de classe.  
 

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
El treball al llarg del curs serà eminentment pràctic, ja que se centrarà en activitats que 
desenvolupin les quatre habilitats lingüístiques, a un nivell upper-intermediate: 
 

- Reading: Aquesta habilitat es promourà a partir de textos provinents de les seccions 
d’economia i empresa de diversos diaris britànics i nord-americans.  

- Listening i Speaking: A classe es realitzaran també activitats de tipus oral a les quals 
s’espera que tots els alumnes hi participin. Entre elles hi haurà una presentació oral que 
hauran de fer obligatòriament tots els estudiants del curs. Algunes de les activitats de 
listening es faran de forma individual fora d’hores de classe, a partir de materials facilitats 
pel professor a través de l’entorn de docència virtual de la UdL.  

- Writing: Tots els estudiants hauran de presentar diversos treballs escrits al llarg del curs.  
 

3. PROGRAMA 
 
� Globalization and the English speaking world 
� Business and the media 
� Marketing 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Dossiers facilitats pel professor a través de l’entorn de docència virtual de la UdL. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
 
Es facilitarà durant el curs. 
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6. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació del curs serà continuada. Per tant els estudiants seran avaluats a partir del seu treball 
setmanal i la seva participació activa a les classes. La realització satisfactòria dels treballs escrits i 
les tasques orals constituirà una part important de l’avaluació final. Si l’avaluació contínua no és 
satisfactòria, els estudiants podran realitzar un examen final, el qual tindrà un valor total del 50% 
de la nota final. El 50% restant serà distribuït entre els exercicis escrits, la presentació oral i la 
participació activa a classe. L’examen final consistirà en les següents parts: 
 

- Reading and Writing 
- Listening and Speaking 
- Vocabulary and grammar 

 


