
 
 

ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE PER A ASSIGNATURES EN ANGLÈS 

Assignatura de Matèria Transversal – 2 ECTs – Curs 2022-23 

 

En el context de la introducció d’assignatures impartides en anglès en els Graus de Psicologia, 
Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Treball Social, l’Institut de Llengües de la 
UdL, en col·laboració amb la FEPTS, ofereix una assignatura específicament dissenyada per 
ajudar a l’estudiantat a afrontar amb èxit aquestes assignatures impartides en anglès en els 
Graus. 

Cursar aquesta assignatura no és obligatori, però es recomana a tot l’estudiantat de la FEPTS 
cursar-la. L’assignatura es pot reconèixer amb 2 ECTs en el pla d’estudis del Grau 
corresponent.  

S’ofereixen dos torns de l’assignatura: el torn de matí es farà els dijous de 12h a 14h i el torn 
de tarda es farà els dilluns de 15h a 17h. L’assignatura s’inicia la setmana del 17 d’Octubre i 
finalitza el 22 de Desembre. 

 

Matrícula 

El període de matrícula d’aquesta assignatura és des del 12 de Setembre al 3 d’Octubre de 
2022. 

Podeu matricular-vos accedint al següent enllaç: 

http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca
&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=2
0 

Un cop a la pantalla de matrícula, cal que seleccioneu l’assignatura. Fixeu-vos bé en 
seleccionar el torn (matí o tarda) en el qual la voleu cursar: M o T.  A continuació cal que feu el 
pagament. El preu de la matrícula és de 36,92 euros. En cas de ser família nombrosa, cal que us 
poseu en contacte amb la secretaria de la FEPTS abans de matricular-vos per tal d’obtenir els 
descomptes pertinents. 

 

Contingut i objectiu de l’assignatura:  

Els objectius d’aquesta activitat són dotar els estudiants de la FEPTS de les estratègies 
generals, instruments i recursos necessaris per seguir i superar assignatures cursades en 
anglès i, d’aquesta manera, afavorir el multilingüisme i el procés d’internacionalització 
de la UdL. 
Entre els seus continguts, es planteja la realització d’activitats adreçades a facilitar la 
presa d’apunts, l’elaboració de resums, la citació de materials bibliogràfics, les 
intervencions a l’aula, etc., en el context d’una assignatura en anglès i a partir de 
materials en aquesta llengua. 

http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20


 
 

Activitats d’avaluació: L’avaluació del curs es farà a partir de la presentació d’una tasca 
de pràctica oral i una altra escrita. 

 

Crèdits de l’assignatura (ECTS): 2 

 

Durada: dues hores setmanals durant 10 setmanes. Inici: setmana del 17 d’Octubre; 
Finalització: 22 de Desembre  

 

Modalitat: presencial 

 

Aules: 

Torn de matí: 3.02s 

Torn de tarda: 2.12s 

 

 


