Formació i Innovació Docent. Oficina de Qualitat Docent

Títol del curs:
Guies docents en anglès
Formador: Dr. David Owen (Servei de Llengües)
Justificació:
El Consell de Govern va aprovar, el desembre de 2018, la modificació de la normativa acadèmica de la
UAB per la qual es fixa que les guies docents han de tenir la informació disponible en tres llengües: en
català, en castellà i en anglès. Òbviament, una part del professorat pot sentir-se insegura pel que fa a l’ús
d’algunes expressions o frases a l’hora de fer la versió en anglès de les guies de les seves assignatures. Per
tal de facilitar-los aquesta tasca i donar-los suport, oferim aquest curs.

Objectius:





Analitzar les seccions de la guia que el professorat ha d’omplir (totalment o parcialment), les
seves característiques i la importància que tenen dins la guia.
Comentar el tipus de llenguatge més adient (estructures gramaticals; terminologia).
Proporcionar un banc de frases útils.
Exemplificar els errors que cal evitar a l’hora de redactar una guia en anglès.

Metodologia:




Treball en grups.
Exercicis pràctics.
Anàlisi de recursos lingüístics en línia disponibles per a la comunitat de la UAB.

Continguts:





Presentació del recurs Models de guies docents (http://blogs.uab.cat/modelsguiesdocents) i
comentari sobre les seves seccions.
Anàlisi pràctica d’una selecció de guies docents de la UAB actualment publicades en anglès.
Exercicis pràctics de redacció de continguts.
Presentació de recursos lingüístics afins per ajudar en la redacció de les guies docents
(Nomenclatura; Manual d’estil; Guia per a l’ús no sexista del llenguatge).

Competències:





Reconèixer els punts vàlids o incorrectes d’una guia docent escrita en anglès.
Conèixer bé les característiques lingüístiques necessàries o aconsellables (estructures,
terminologia, etc.) de les seccions d’una guia docent en anglès que calgui redactar, ja sigui
parcialment o de manera completa.
Saber aplicar recursos lingüístics en línia que donen suport a la redacció de les guies docents en
anglès.

Observacions:
El curs es fa íntegrament en anglès. Cal tenir un nivell B2 d’anglès per seguir bé la sessió.

