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Llengua per a fins específics: xinès

Codi: 101557
Crèdits ECTS: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2500244 Graduat en Estudis de l'Àsia

Oriental

823 Graduat en Estudis de l'Àsia Oriental -

Xinès

OT 0 0

2500244 Graduat en Estudis de l'Àsia

Oriental

842 Graduat en Estudis de l'Àsia Oriental -

Japonès

OT 0 0

Prerequisits

Cal haver superat la resta d'assignatures de llengua dels cursos anteriors.

Objectius

Aquesta assignatura té per objectiu aplicar coneixements lingüístics i culturals (verbals i no verbals) per a fins
específics, com ara els negocis, la diplomàcia, el turisme i el periodisme.

Competències

Aplicar coneixements de les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de
decisions per comprendre i comunicar-se eficaçment en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre les
llengües de l'Àsia oriental i comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió de qualsevol tema exposat en una llengua
de treball de l'Àsia oriental, sigui o no especialitzat.
Aplicar estratègies per resoldre problemes de comunicació i/o mediació intercultural.
Conèixer i comprendre les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica
de les llengües de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Expressar-se oralment i per escrit en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar coneixements de les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de
decisions per comprendre i comunicar-se eficaçment en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
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Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre les llengües de l'Àsia oriental i per
comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar els coneixements dels valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre les
llengües de l'Àsia oriental i comunicar-se en aquestes llengües oralment i per escrit.
Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió de qualsevol tema exposat en una llengua
de treball de l'Àsia oriental, sigui o no especialitzat.
Aplicar estratègies per resoldre problemes de comunicació i/o mediació intercultural.
Conèixer i comprendre les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica
de les llengües de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Expressar-se oralment i per escrit en una llengua de treball de l'Àsia oriental.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.

Continguts

Es treballaran coneixements sobre les estructures fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica,
pragmàtica i la variació lingüística del xinès. També es treballaran aspectes contrastius i de convencions
textuals i discursives de les llengües de treball.

Metodologia

.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats per tasques 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Classes magistrals 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Activitats per tasques 25,5 1,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Resolució de problemes 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treball autònom 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ús de tecnologies 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Llengua per a fins específics: xinès   2012 - 2013

2



Carpeta docent 60 2,7 0,11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Proves 40 1,8 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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