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Codi- 
Assignatura 

064613 – Potenciació de la comunicació en llengua estrangera en turisme 
III 

Curs  4t Crèdits 4,5 ECTS 

Bloc Temàtic Idiomes Tipus assignatura Optativa 

Hores 
presencials 

45 hores 
Hores de treball 
autònom 

68 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

A més de dominar la llengua anglesa, els professionals del turisme actualment han de poder 
adreçar-se als seus clients i col·laboradors en el seu propi idioma tan correctament com 
sigui possible. L’objectiu d’aquesta assignatura és potenciar les competència comunicatives 
en alemany, francès, italià, xinès o espanyol per fer un ús efectiu de la llengua, especialment 
en les situacions professionals orals i escrites de l’àmbit turístic més habituals. S’adoptarà 
una perspectiva innovadora que fomenti la sostenibilitat, la digitalització i la comunicació a 
diferents nivells en funció de la llengua d’estudi seleccionada. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió 
d’informació, idees, opinions... 

CG09- Treballar en un context internacional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i als sistemes de gestió de la 
informació en turisme. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Comunicar-se oralment amb certa correcció lingüística i adequació en diferents 
situacions professionals 

2. Produir texts escrits complint els objectius i les pautes establertes i organitzant la 
informació de manera adequada. 

3. Utilitzar amb certa correcció l’accentuació, entonació i ritme idiosincràtics de 
l’expressió oral. 
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4. Emprar un vocabulari ampli amb un lèxic turístic i expressions específicament 
professionals. 

5. Participar a les presentacions i discussions amb certa fluïdesa, mostrant capacitat 
d’argumentació. 

6. Mostrar cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diversos 
registres. 

7. Utilitzar el coneixement del context i d’aspectes socioculturals dels països parlants de 
la llengua estrangera per tal d’incrementar la comprensió. 

8. Manifestar actituds participatives, cooperatives i respectuoses, tant a nivell de 
relacions humanes com mediambientals. 

9. Respondre amb immediatesa i de forma adequada en diferents situacions 
professionals mostrant actitud de servei. 

10. Fer ús d’estratègies comunicatives i d’aprenentatge per a reflexionar i actuar sobre les 
pròpies diferències en l’expressió i la comprensió oral i escrita. 

11. Emprar amb eficàcia els recursos disponibles per a ampliar coneixements i resoldre 
dubtes de forma autònoma fora l’aula. 

12. Dissenyar i estructurar projectes de recerca. 
13. Accedir a diverses fonts d’informació utilitzant diferents eines. 
14. Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració i presentació d’informes. 
15. Fer ús de recursos digitals com a instruments de difusió d’informació. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

Els continguts temàtics s’estableixen en funció de la modalitat d’idioma. Aquests 
s’especifiquen als programes corresponents. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d’aprenentatge associades a aquesta assignatura contemplen una 
diversitat d’estratègies per tal de contribuir a desenvolupar les competències 
corresponents. Algunes de les activitats d’aprenentatge que es realitzaran són les següents: 

• Classes expositives 
• Estudis de casos 
• Debats 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en problemes 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament – aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament – aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Cada modalitat d’idioma utilitza fonts d’informació bàsiques pròpies, les quals queden 
recollides en el programa de cadascuna. 
 

 

 

 

 

 


