Anglès B2.2 semipresencial (2n quadrimestre 2014-2015)
Durada: 110 hores (30 h presencials + 80 h feina autònoma amb materials virtuals)
Destinataris: estudiantat de nou ingrés a la UdL 14-15
Objectius:
Adquirir les competències i objectius propis del nivell B2 segons el MECR, que són:
comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com
abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització acadèmica;
expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció
amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors; produir
textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, relacionats amb l’àmbit
acadèmic; expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els
inconvenients de diverses opcions.
Metodologia:
Curs semipresencial que combina unes hores de classe amb unes hores de feina
autònoma amb els materials del campus virtual. A partir del llibre de text i dels
materials virtuals, es practicaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i
escrites, expressió oral i escrites) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació.
Es potenciarà la participació activa de l’alumnat per tal de practicar les estructures
apreses. Per tal d’assolir l’aprenentatge amb garanties d’èxit, caldrà completar les
unitats dels materials virtuals de forma autònoma i fer diverses tasques dins i fora de
l’aula.
Materials:
Llibre de text: New English File. Advanced. Multipack B. Oxford University Press. ISBN:
9780194595858.
Materials virtuals disponibles al campus virtual de la UdL.
Avaluació:
L’examen final es divideix en cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, ús de la
llengua (gramàtica i vocabulari), expressió escrita i expressió oral, amb un 20% de valor
cadascuna. L’examen es supera si s’obté el mínim de cada àrea (50%) i un 60% del
total.
Certificats:
Si l’alumnat supera l’avaluació establerta obtindrà un certificat de nivell B2.2 d’anglès,
reconegut per ACLES (pendent de resolució).
L’alumnat que assisteixi com a mínim al 80% de les classes podrà demanar un certificat
d’assistència.

