
DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES

1. Shakespeare i el cinema
Perquè la figura de Shakespeare arriba intacta fins als nostres dies? Que ha fet que tothom el
conegui o conegui part de les seves obres més importants? 

2. Altres autors britànics i el cinema (Oscar Wilde, Charles Dickens, etc.)
Quines  característiques  tenen  els  autors  britànics?  Compara  alguns  d´ells?  Reflecteixen  la
societat anglesa de la seva època? Quins paral.lelismes veus entre les seves obres i la seva vida
personal?

3. American versus British English.
Tot i que semblen el mateix idioma, quines diferències hi ha entre els dos? A que es deuen
aquestes diferències?  

4. Esports de procedència britànica
Quins són els esports que es van originar al Regne Unit i perque, així com el seu reglament i la
influència que aquests tenen en la societat anglesa.

5. La influència nord-americana a la nostra cultura (música, estereotips, cinema...)
Des de sempre els nord-americans han fet arribar a Europa la seva música i el seu cinema i
aquest ha format part de les vides de milions de persones que han creat uns estereotips d´una
societat americana que ni tan sols saben si són reals. Desmuntants estereotips.

6. Comparació entre l’anglès de les noves tecnologies i l’anglès normatiu
Tenen  alguna  cosa  en  comú  l´angles  del  ICT  i  l´anglès  normatiu?  Quines  diferències
significatives tenen els dos?

7.  L’Anglès i les xarxes socials
L’anglès s’ha posicionat com la llengua dominant a les xarxes socials. Estudi de l’impacte que la
llengua anglesa té en les xarxes socials i en els usuaris. Neologismes derivats del nou context
social. Aprenentatge de la llengua a través de les xarxes.

8. Ouch! Wow Traducció cultural
Aprendre com funciona el món de la traducció, veure els problemes i les tècniques  etc.El
món de la traducció no és tan fàcil com substituir una paraula per una altra que significa
el mateix en l´idioma al qual s´ha de traduir. El traductor sempre ha de traduir la intenció
de l´autor original perquè els lectors de  la  traducció  sentin  el  mateix  que  els  que
llegeixen la versió original.

       


