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CodiAssignatura

064611 Potenciació de la comunicació en llengua estrangera en turisme I

Curs

Tercer/Quart

Bloc Temàtic

Potenciació
de
la
comunicació
en
llengua Tipus assignatura
estrangera en turisme

Hores
presencials

45h

Crèdits

Hores
de
treball
autònom i dirigit

4,5 ECTS
Optativa
90h

El contingut d'aquesta assignatura s'orienta cap a l'àmbit professional del turisme. Es
remarca, especialment, la competència comunicativa tan en la interacció oral com escrita.

-

Alemany
Espanyol
Francès
Italià

prèviament adquirit, per això, l'únic prerequisit de matrícula
idioma triat i preferentment amb un grau alt per resultats millors. El nivell final esperat de
francès és A2.2.2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (M.E.C.R.), i en el

El nivell esperat de l'italià al final del semestre és més o menys equivalent a A2.2.2.

necessàries per poder comunicarpersonal en diferents nivells. Al final del semestre, els alumnes poden arribar a obtenir com
a màxim el nivell B2.2.2.
Els alumnes només podran triar una sola llengua estrangera, però si qualsevol d'aquestes
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comunicació en llengua estrangera en turisme I i Potenciació de la comunicació en llengua
estrangera en turisme II dins del mateix any acadèmic a principi de curs.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un
públic tant especialitzat com no especialitzat.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió
d'informació, idees i opinions.
CG09-Treballar en un context internacional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE09-Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i a els sistemes de gestió de la
informació en turisme.

CONTINGUTS TEMÀTICS
Els continguts temà

posar en pràctica estratègies de comunicació, aprenentatge i observació, la realització de
les activitats lingüístiques i de les estratègies desplegades pels alumnes farà possible
avaluar els seus recursos de forma integrada durant el període lectiu.
El temps previst de dedicació a la matèria per part dels alumnes inclou explícitament el

concepc

actiu i
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desenvoluparan estratègies que serveixin per aprendre a aprendre mitjançant processos

:


Classes expositives




Treballs en grup
Treballs individuals



Activitats d'aplicació





Realització carpeta aprenentatge
Simulació
Lectures

diferents competències i continguts de cada assignatura.

Avaluació Contínua
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden
- aprenentatge

ó bàsiques pròpies, les quals queden
recollides en el programa de cadascuna.
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