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English for Tourism (Anglès per a Turisme)
Dates i horaris

Lloc

Durada

Nombre
d’alumnes

De l’1 al 9 de setembre
de 2017, de les 9 a les
14 hores. Dissabtes
inclosos

Canvi d’aula:
Aula 3A de
l’edifici Sa
Riera. C/ de
Miquel dels
Sants Oliver,
2. Palma

40 hores 20 alumnes

Crèdits
ECTS

Preu

No

120euros

Destinataris

Professorat

Aquest curs s’adreça als alumnes de nou ingrés que vulguin familiaritzar-se
amb l’anglès específic del turisme per assolir un millor aprofitament dels
estudis. Els continguts estan dissenyats tant per als alumnes que desitgen
fer l’itinerari en anglès com per als que vulguin millorar els coneixements
de la llengua. L’enfocament és pràctic i posa especial èmfasi en la destresa
oral i el coneixement de vocabulari específic del sector turístic.

Núria Borrull i Rosa
Moreno.
Professores del
Departament de Filologia
Anglesa de la UIB.

Objectius
Conèixer el vocabulari i les expressions habituals del negoci turístic; millorar la capacitat
de comprensió i comunicació en llengua anglesa; desenvolupar la capacitat de parlar en
públic en llengua anglesa.

Programa
Punts a tractar
• Ús de l’anglès per intervenir a classe i presentar treballs
• Correcció d’errades comunes en la pronúncia.
• Estratègies per a la comprensió auditiva.
• Estratègies per agafar apunts en anglès.
• Sintaxi de la frase anglesa: ordre de les paraules, dels adjectius, ús de l’article
i posició dels adverbis.
• Construcció de textos amb cohesió i coherència.
• Lectura de textos específics.
• Activitats integrades de vocabulari per a la provisió de serveis turístics, del màrqueting i
l’economia turística, ús de xifres i termes financers bàsics.
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Initial Course on English for Humanities Goal: This course aims at making students revise
and consolidate those grammatical contents of the English language ranging from A2 to
B1+ levels. The B1+ is the level a student is supposed to acquire before starting the
specific subjects in English in the different degrees of a B2 level at the UIB.
Even though the planning is grounded on basic levels, a special effort will be devoted to
the improvement of pronunciation (phonetics) and the specific vocabulary related to
Humanities. Indeed, the focus will lay on fields such as Philosophy, History, Art,
Geography, Literature and Philology.
Syllabus
1. Placement test
•
Auxiliary Verbs. Regular and irregular verbs.
•
Pronouns and determiners.
2. Present simple and continuous
•
Present Perfect and Past Simple.
•
Future tense: will and going to.
3. Adjectives: comparatives and superlatives
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•
Questions tags.
•
Quantifiers.
4. Articles (1)
•
Nouns. Countable and uncountable.
•
Articles (2)
5. Prepositions (time and place)
•
Conjunction.
6. Modal verbs
7. Types of Conditional
8. Verb patterns
9. The Passive voice
10. Reported speech
• Relative clauses. Connectors.

Matrícula i informació
A partir del 15 de juny de 2017
http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/preparacio_grau/
informacio@uib.cat
971 10 10 70
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