Anglès (20426)
Titulació/estudi: Grau en Biologia Humana
Curs: tercer
Trimestre: tercer
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores de dedicació de l'estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: Anglès
Professor: Hafid Laayouni (coordinador) i professors convidats.

1. Presentació de l'assignatura
Aquesta assignatura és una de les obligatòries del currículum de Biologia Humana. Pretén
contribuir a l'objectiu general de la UPF de que els graduats puguin dominar l'idioma anglès, en
aquest cas relacionat amb la Biologia. Està ubicada en el tercer trimestre del tercer curs i té 4
ECTS.
L'activitat docent consistirà en una conferència setmanal sobre un tema rellevant relacionat amb
la biologia. Després de cada conferència i haurà un espai de discussió. Es tracta de fer una
assignatura que tingui un fort impacte: una sèrie de 10 conferències en anglès, d'especialistes
reconeguts, i que parlen d'aspectes de gran interès pels estudiants però que no s'han tractat en les
assignatures del grau.
Tota l'activitat docent de l'assignatura es farà en llengua anglesa.
L'activitat serà coordinada pel professor Hafid Laayouni i en ella participaran diversos
investigadors que impartiran les conferències previstes.

2. Competències que s'han d'assolir
El projecte docent de l'activitat pretén principalment:
1. Contribuir a l'objectiu de la UPF de l'exigència del coneixement de l'anglès.
2. Afavorir la capacitat de l'estudiant de rebre docència impartida en anglès com a llengua
vehicular.
3. Fomentar l'expressió oral dels estudiants.
4. Rebre informació de primera ma de temes rellevants de la Biologia Humana actual.

3. Continguts
L'activitat consistirà en un cicle de 10 Bio-conferències amb un espai de discussió posterior. Les
conferencies s'impartiran setmanalment, els divendres, de 12 a 13 h excepte dimecres 10 de
febrer.
Vegeu programa apart amb informació de cada tema i cada conferenciant.

4. Avaluació
Durant el procés docent està previst un control d’assistència i una avaluació continuada.
Després de cada sessió cada estudiant farà un petit escrit en anglès (d'un màxim de 1000
caràcters amb espais) que lliurarà abans del següent seminari on exposi els punts claus de la
xerrada. El fitxer serà en pdf i es lliurarà a traves de Aula Global amb un títol clar: SEMxxCognom, on xx és el número de seminari (01, 02,... 10) i Cognom és el cognom de l’estudiant.
Guió, no subratllat.
Cal assistir a totes les sessions programades (10 conferències ). Hi haurà un control rigorós
d'assistència.
Assistència: màxim 3 punts (cada no assistència resta un punt)
Presentació dels resums: màxim 5 punts (cada no presentat resta un punt)
Preguntes en els seminaris: màxim 2 punts
El professor corregirà, a l’atzar, algun dels resums.
La participació en el seminaris es un objectiu clau de l’assignatura. Donat el nombre elevat
d’alumnes, s’ofereix un torn de participació fixat aleatòriament i comunicat prèviament als
alumnes. En cas que no hi hagi suficient temps per respondre a totes les preguntes, els alumnes
que tenen dret a fer-les –i ho desitgen- faran les seves preguntes i el conferenciant respondrà a
algunes d’elles. Els alumnes que hagin fet la seva pregunta han d’enviar cadascú (Aula Global)
un arxiu explicant la pregunta feta i quan és possible la resposta rebuda pel conferenciant. Si hi
ha possibilitats de fer més preguntes de les assignades, es donarà la possibilitat als alumnes que
ho desitgen. Aquestes participacions també es tindran en compte en la nota de l’assignatura.
Aquesta assignatura no contempla cap proba de recuperació ja que tota la nota es basa en la
avaluació continuada (assistència, treballs i participació).

5. Metodologia
Cada bioconferència consistirà en una exposició del conferenciant sobre el tema, al voltant de
40 minuts i d'un col·loqui posterior.
Atès que un dels objectius de l'assignatura consisteix en estimular l'expressió oral dels
estudiants, es fomentarà la seva participació en les discussions de les sessions programades.

