
 

 

 

 

APRÈN A COMUNICAR-TE EN 
ANGLÈS 

 

 

Informació general de l’assignatura 

Denominació APRÈN A COMUNICAR-TE EN ANGLÈS 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació LÍDIA GALLEGO BALSÀ 

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA 

Idioma d’impartició ANGLÈS/CATALÀ 

Professorat GALLEGO BALSÀ, LÍDIA 

 

 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Desenvolupar les habilitats comunicatives en llengua 
anglesa fins al nivell A1 (usuari Bàsic) del Mar Comú de 
Referència Europeu. 

2. Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i 
frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres 
necessitats. 

3. Presentar-se i presentar una tercera persona i formular i 
respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, 
la gent que coneix i les coses que té. 

4. Interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra per-
sona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada 
a ajudar. 

5. Familiaritzar-se amb la llengua oral i escrita  per  poder co-
mençar a tenir accés al món de parla anglesa: informació, 
cultura, esdeveniments, opinió,... 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

1. Habilitats comunicatives. 
a. Comprensió oral. 
b. Comprensió escrita. 
c. Expressió oral. 
d. Expressió escrita. 

2. Competència comunicativa. 
a. Competència lingüística. 
b. Competència sociolingüística. 
c. Competència pragmàtica. 

 

Eixos metodològics de l’assignatura 

L’aprenentatge es desenvolupa a partir d’activitats individuals i/o 
col·laboratives en les que l’alumnat ha de participar de manera 
activa. És important també el treball que l’alumne pugui dur a terme 
fora de l’aula. 



Sistema d’avaluació 

Assistència i participació: 30% 

Exercicis a l’aula: 20% 

Exercicis fora de l’aula: 20% 

Treball individual: 30% 

 

Bibliografia i recursos d’informació 

MURPHY, R. I GARCÍA CLEMENTE, F. (2001) Essential Grammar in 

Use. (en Espanyol i amb respostes). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

MCCARTHY, M. I O'DELL, F. (2004) Test Your English Vocabulary in 

Use: Elementary. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Diccionario Oxford Pocket. para estudiantes de Inglés. (Elementary 

to Intermediate: A1, A2, B1) Oxford University Press, 2008. 

Collins Pocket Plus (con CD). Collins – Grup Edebé, 2008. 

 

Dossier elaborat per la professora que estarà a disposició dels 
alumnes a l'inici del semestre. 

 

Recursos on-line 

http://www.oup.com/elt/global/products/englishforlife/ 

http://www.oup.com/elt/global/products/wordskills/ 

http://www.cambridge.org./elt/resources/skills/interactive/pron_a
nimations/index.htm 
 


