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Prerequisits

Cal un nivell inicial d'anglès C1 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment, segons el qual l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i
complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar
d'una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a
propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes
complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

Pràctiques Externes s'ofereix en el quart any d'estudis del Grau d'Estudis Anglesos. L'estudiant adquireix
experiència pràctica en un context professional que implica l'ús de les seves habilitats en anglès.

Competències

Estudis anglesos
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics,
professionals i socials.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua
anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
Treballar individualment i/o en equip de manera efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris en
anglès i en altres llengües, aplicant valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics propis d'un
grau en llengua estrangera que forma l'estudiant per a la comunicació intercultural.
Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat
professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.
Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i
aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o
investigadora.
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball
adquirides.
Aplicar al treball en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès els coneixements adquirits sobre
comunicació intercultural.
Aplicar els coneixements adquirits a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o
cultural.
Aplicar els coneixements adquirits a situacions professionals reals que requereixin l'ús de la llengua
anglesa.
Aplicar els coneixements i les competències adquirits a les activitats professionals i acadèmiques
relacionades amb la lingüística.
Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de
treball i/o recerca.
Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al
grau.
Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades,
etc.
Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies
comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals
(conversa), amb un nivell C2.

Continguts

Continguts de l'assignatura

Una varietat d'opcions estan disponibles. La llista d'ofertes 2014-2015 es mostra aquí:

Companies Places Semester

Casp Sagrat Cor de Jesús (Bcn) 2 + 2 A/B

Responding to students´ individual needs, reinforcement and skills development

UAB Idiomes Bellaterra (CAL) 2 + 2 A/B

Creation independent learning materials /classification / conversation classes

Escola Univ. de Turisme (UAB) 1 + 1 A/B

Translation

Yessi Language School (Cerdanyola) 2 + 2 A/B

Teaching responsibilities, assistant teacher and help with practical sessions.
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British House Language School, Rubi 2+ 2 A/B

Teaching responsibilities/ observation/ materials creation.

UAB Idiomes Barcelona (EIM) 1+1 A/B

Teaching responsibilities /class observation/materials creation

Connect Language School, Vic. 1 +1 A/B

Tutor for small groups /individual language reinforcement /class observation /materials

Euncet UPC (Terrassa) 1 + 1 A/B

Translation

Back-Up Lines, Barcelona 1 + 1 A/B

Distance learning services to customers / materials creation.

Escola Santa Clara (Sabadell) 1 + 1 A/B

Teaching responsibilities

Consell Comarcal del Barcelonès 1 + 1 A/B

Santa Coloma / Badalona/ Sant Adrià

Teaching Responsibilities

Talinga Centre Educatiu1 + 1 1 + 1 A/B

Teaching responsibilities

CEA Global Education 8 + 8 A/B

Barcelona

Collaborating in US students "Study Abroad" programme in Barcelona

SES Cerdanyola. 1+1 A/B

Teaching responsibilities/materials creation/class observation/possibly some ESP teaching

Teaching Assistant, Departament de
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La formació específica oferta depèn de l'activitat professional de l'empresa

Filologia Anglesa i Germanística 3 + 3 A/B

Conversation Groups, Tutorials.

Chaplin's School 1+1 A+B

Rubí

Teaching at different levels

Metodologia

De la mateixa
manera, els
resultats
d'aprenentatge

      .variaran depenent de les habilitats específiques adquirides durant el pràcticum

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Tasques a realitzara l'empresa/institució/centre 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Preparació 40 1,6 1, 2, 5, 6, 8, 10

Avaluació

         Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències
   professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix el pràcticum. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe Final del estudiant 20% 30 1,2 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11

Informe Final del tutor a l'empresa/institució/centre 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

    Per raons òbvies, no hi ha bibliografia recomanada.
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