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0.- Control de canvis
LLISTAT DE MODIFICACIONS
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Hores setmanals: 10
Nombre de setmanes: 35
2n Quadrimestre
UD1

Hores

Terminologia específica estrangera
NA 1-1 Terminologia específica estrangera

10
TOTAL

10

2.- Criteris i instruments d'avaluació i recuperació

Avaluació inicial
El primer dia es passarà un qüestionari general per comprovar els
coneixements previs de l’alumnat envers la matèria i sobre quines són les
seves expectatives.
Avaluació contínua
Per superar el crèdit serà necessari el compliment de com a mínim 5 exercicis
proposats a classe, realitzar una assistència mínima del 80 % i superar la
prova de conceptes
♦ EXERCICIS.- Es prepararan exercicis de la majoria de sessions teòriques i
l’entrega de 5 serà obligatòria; 5 exercicis sobre els diferents sistemes i
aparells,1 exercici sobre els ossos, 1 exercici sobre els músculs, 1 exercici
sobre biomecànica. La nota obtinguda representarà un 25% de la nota final.
♦ PROVA PRÀCTICA.- Els alumnes de manera individual i ajudats per
l’esquelet complert i/o esquelet de la columna vertebral hauran de realitzar
una
prova pràctica on hauran d’indicar correctament 5 de les qüestions plantejades
pel professor referents a ossos i músculs. D’entre altres hauran de saber on
s’origina o inserta x músculs i quina és la seva funció principal, on es troba
localitzat x múscul o x os. La nota obtinguda representarà un 15 % de la nota
final.
♦ PROVA DE CONCEPTES.- Els alumnes hauran de superar un examen
tipus text de 40 preguntes on cada 4 preguntes contestades incorrectament
restarà 0,25 punts de la nota final de l’examen. La nota obtinguda
representarà
un 40 % de la nota final.
Avaluació final
A més d’una avaluació conceptual, procedimental i actitudinal de cada alumne,
es plantejarà una sessió de junta d’avaluació per tal que els professors puguin
fer una valoració global de l’alumne tenint en compte la seva progressió, esforç
i assoliment d’objectius.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONTINGUTS PERCENTATGE
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PROCEDIMENTS 25 %
CONCEPTES 60 %
ACTITUDS 15 %
* Per fer promig, s’ha de superar cada contingut per separat amb una nota mínima de 4.
CONCEPTES 60 %
- Examen d’assoliment dels conceptes explicats a les sessions teòriques (50 %)
- Lliurament dels exercicis realitzats a classe o a casa (10 %)
PROCEDIMENTS 25 %
- Examen d’assoliment dels conceptes explicats a les sessions teòriques i
traslladats a la pràctica (25 %)
ACTITUDS 15 %
- Respecte cap al professor i els companys
- Atenció i interès a classe
- Assistència i puntualitat a les sessions del crèdit
- Intervenció i participació activa a les sessions del crèdit
- Acceptació dels companys i les seves possibles limitacions
- Incomplir amb una assistència inferior al 80 % comportarà suspendre aquest
crèdit
3.- Recursos didàctics:
Bibliografia:
Títol

Autor

Editorial

Hi és a la biblioteca
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4.- Memòria d'elaboració de la programació.
4.1.- Elements curriculars del crédit.
Núm.

Objectius terminals

1. Relacionar els termes més emprats de la terminologia específica en català amb la

corresponent versió o traducció en almenys un idioma estranger.
2. Interpretar instruccions, explicacions i informacions globals i específiques

relacionades amb el sector esportiu, almenys en un idioma estranger.
3. Traduir, a grans trets, al català, textos específics senzills en un idioma estranger,

com ara reglaments, normatives i articles tècnics, entre d'altres.
Núm.

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Lèxic i terminologia específica de l'esport en almenys un idioma estranger:


Lèxic propi del sector esportiu i de la modalitat esportiva: instal·lacions i
equipaments, personal, tècnica i tàctica, organització i desenvolupament.



Abreviacions pròpies del sector esportiu i de la modalitat esportiva.



Expressions idiomàtiques pròpies del sector esportiu i de la modalitat
esportiva.



Diferents registres: formal i informal.

2. Llengua oral:


Expressions orals pròpies de l'àmbit professional d'ús més freqüent.



Interpretació de comunicacions orals específiques del sector: conferències,
retransmissions, etc.

3. Llengua escrita:


Estructures formals més emprades en textos escrits: reglaments,
normatives, articles tècnics, etc.



Traducció de textos específics del sector: procés, estructura i coherència.

Núm.

Continguts de procediments

1. Traducció de textos específics de l'àmbit professional:


Exploració del text.



Identificació dels elements i les relacions del text.



Significació dels mots i les expressions.



Selecció en el diccionari de l'accepció correcta de la terminologia
específica, segons el context.
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Transcripció a un altre codi.



Revisió de la coherència de l'estructura.

2. Interpretació de comunicacions presencials i no presencials:


Percepció auditiva de la persona interlocutora.



Identificació dels elements i les relacions de la comunicació.



Significació dels mots i les expressions.



Interpretació de la intenció i el contingut de la comunicació.



Núm.

Continguts d’actituds

1. Constància en la cerca de la significació dels mots, les expressions i els

formulismes que s'usen en el context professional.
2. Rigor i exigència en la terminologia emprada i en la interpretació de textos.
3. Interès per l'actualització en qüestions terminològiques.
4. Voluntat d'aprendre els termes específics de l'esport.
5. Esforç a l'hora de buscar o completar la informació, malgrat les dificultats de

comprensió dels textos específics escrits en llengua estrangera.

4.2.- Estratègies metodològiques:
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