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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs 

 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

 

Nom de l’assignatura 
 Anglés Oral Pràctic 

Crèdits ECTS 
 4 

Curs 
 3r /4rt 

Semestre 
 Primer 

Tipus de formació 
bàsica, específica, optativa 

B 

 
Idioma/es en què s’imparteix l’assignatura 

 
Anglés 

Matèria 
  OPTATIVA 

Títol Superior  
 Títol Superior dels Ensenyaments Artístiques Superiors 

Especialitat 
 Disseny Gràfic, Producte, Il·lustració Aplicada, Moda i Interiorisme. 

Centre 
 Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
  

Professorat 
 

Joaquim Cremades Mira/ Irene Silvestre Beneyto 

e-mail 
 cremadesx@easdalcoi.es / silvestrei@easdalcoi.es  
 

1.1 

 

Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

 

 

 
El domini oral de l'anglés en els àmbits formatiu, laboral, social i tecnològic és imprescindible per a qualsevol persona i 
professional del disseny. El domini de l'anglés, ferramenta bàsica per a formar-se, mantindre's al corrent, investigar, 
crear i comunicar; pot ser la clau que òbriga les portes d'altres països i cultures a nivell formatiu i professional; 
contribuint de manera efectiva a la formació integral i competitiva de l'alumne en un món cada vegada més globalitzat. 
 
Com que l’anglés d’especialitat dels graus és bàsicament específic i va dirigit a sol.licitar faena a través de la 
comunicació dels projectes i les habilitats dels alumnes durant, només,un semestre; es necesita més pràctica oral en 
situacions comunicatives del dia a dia. Situacions comunicatives que encaren l’alumne/a amb la necessitat d’emprar la 
llengua anglesa de manera quasi natural mitjançant diverses tècniques conversacionals. 

 

1.2    Coneixements previs 

 
És recomanable haver superat prèviament l’anglès del Batxillerat i/o dels cicles formatius previs als estudis superiors, o 
bé tenir assolit el nivell B1 del Marc Europeu. També resultaria positiu haver cursat l’anglès de l’especialitat que ha 
incidit més en els aspectes comunicatius inherents a la professió i l’especialitat que es cursa. No obstant això, qualsevol 
nivell bàsic de coneixement de la llengua serveix per a començar; com per exemple, el primer cicle de l’EOI. 
 

 
 

 
 

2 Competències de l’assignatura 

mailto:cremadesx@easdalcoi.es
mailto:silvestrei@easdalcoi.es
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Transversals: 
 
CT5 Comprendre i utilitzar la llengua anglesa en tots els àmbits de la vida professional i social. 
 
CT8 Desenrotllar raonada i críticament idees i arguments.  

 
CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.  
 
CT12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avanços que es produïxen en 
l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.  

 

Generals: 
CG1 Concebre, planificar i desenrotllar estratègies comunicatives adequades a cada situació.  
 
CG2 Dominar els recursos expressius de la comunicació en anglés, de forma que s’assemblen als dels parlants natius.  
 

CG11 Comunicar idees i projectes als clients i conversar amb el públic en general argumentant raonadament i sabent 
canalitzar el diàleg cap al fi desitjat, així com mantindre una conversa amb interés. 

 
CG20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos 
tecnològics de la comunicació i valorar la seua influència en els processos i productes del disseny. 
 

 
 

Específiques: 
CE1  Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes, imatges i textos per a programes comunicatius complexos. 
 
CE4 Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació de manera estructurada que facilite la comprensió del missatge. 
 
CE5 Establir estructures organitzatives de la informació. 
 

 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

 

Planificació temporal 

 

 
Unitat 1: Socializing and making arrangements: (Presentacions i sol·licituds 
d'informació): d'un mateix, dels companys de feina ,de  les instal·lacions, de  
l’organització i de les seves ofertes. Fer telefonades, escriure missatges de text, e-mails 
i cartes informals; cartes formals de diversa tipologia, fer reserves, comandes, 
interposar queixes, etc... amb la finalitat d’assistir com a professionals a una fira del 
sector) 
 
Unitat 2: Working in a team: Discussing objectives : (preparació de materials per 
a l'elaboració d'un projecte empresarial de l’especialitat conduents a la discussió prèvia 
a l’acord per a participar amb un estand a una fira del sector professional de 
l’especialitat (elecció d'una marca, imatge corporativa, presentació gràfica del producte 
i/o servei, mostrari, instruccions, descripció tècnica, instruccions d’ús dels ítems i/o 
serveis) 
 
Unitat 3:  Building client relationship I : Entertaining a client : ( socialitzar amb 
el client en diverses situacions : fer la coneixença, presentar-li els productes/serveis del 
negoci, quedar per a eixir, anar de restaurant,  conversar animadament, saber contar 
històries de manera interessant emprant tècniques discursives, xerrar de temes 
generals: cultura, esport, alimentació, viatges, família, etc... evitant els temes 
personals , si fora el cas) 
 
Unitat 4: Building client relationships II : Making a deal: (Establir les bases per a 
un tracte futur, parlar de les condicions del contracte, tancar un tracte comercial) 

 

 

21 setembre – 17 octubre 
 
 
 
 
 
19 octubre - 14 novembre 
 
 

 

 

 

16 novembre – 11 
desembre 
 
 
 
 

 
 
14 desembre – 1 febrer 
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3.1.1    UD1  
Títol de la unitat didàctica 

 

Socializing and making arrangements  
Temporalització: 21 setembre – 17 octubre                               

Nº sessions previstes: 12 
 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge 
 

L'alumne serà capaç de: 
RA 1-Usar L'anglès com a llengua vehicular del procés d'ensenyament-aprenentatge i 
com a font de diversió en activitats d'oci realitzades en aquesta llengua. 
 
RA 2 -Millorar La capacitat comunicativa en anglès a les quatre habilitats bàsiques 
(entendre, llegir, parlar i escriure) 
 
RA 3 - Comprendre missatges i textos orals i / o escrits de temàtica general i 
professional produïts i distribuïts per qualsevol mitjà i canal de comunicació a l'ús: 
Internet, correu ordinari, televisió, ràdio, cinema, revistes, premsa, llibres, etc. 
 
RA -4 Produir oralment i per escrit missatges i textos de diversa tipologia: Converses 
telefòniques (sol·licitud d'informació, realització de gestions, reserves, comandes, 
queixes) Elaboració de notes, avisos, comunicats, cartes, treballs. Emplenament de 
formularis.  
 
RA 5 -Utilitzar L'anglès com a clau d'accés a fonts d'informació especialitzades 
específicament relacionades amb la professió, les noves tecnologies i el món educatiu. 
 

 

 

3.1.3                                                             Continguts 
 

PROCEDIMENTALS 

-Lectura/escolta comprensiva de textos orals i escrits trets de qualsevol mitjà i forma de 
comunicació adaptats als continguts de la unitat 1 de l’apartat 3. 
-Producció oral i escrita de textos seguint els models donats pel professor per a fer 
presentacions i sol·licitar  i donar informació. 
-Pràctica de les quatre habilitats bàsiques (escoltar/entendre, llegir, parlar i escriure). 
-Realització d’exercicis per a millorar la competència gramatical i l’ús de la llengua. 
-Estudi i pràctica del vocabulari adequat a les situacions comunicatives de la  unitat. 

CONCEPTUALS 
 

-Normes de l'assignatura i el seu funcionament. 
-Estructures (notional /functional) per fer presentacions (d'un mateix i dels altres ). 
-Descripció de les instal·lacions, l’organització i les ofertes de productes i /o serveis. 
-Estructures (notional/functional) per demanar informació via telefònica, e-mail i correu 
superfície. 
-Estructures (notional/functional) per fer telefonades, escriure e-mails, cartes formals i 
informals de tipologia diversa, fer reserves, comandes i interposar queixes. 
-Vocabulari del món del disseny de les distintes especialitats i vocabulari d’ús quotidià. 
-Temps simples i compostos dels verbs regulars i irregulars. Frases condicionals. Ús de la veu 
passiva. 

-Els verbs auxiliars de la negació i la interrogació. Les question tags. Partícules modals. 
-Pronoms interrogatius. Els preguntats en anglès (casos especials). 
-Oració simple i composta (connectors, relatius, adverbis i preposicions) 
-Expressió de la quantitat i la intensitat. 
-Ús dels adjectius (per a descriure, definir i comparar) 
-Elements prosòdics del discurs. 

ACTITUDINALS 
 

-Exigència en l’execució de les activitats de treball autònom i d’aula. 
-Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats d’aula. 
-Respecte i consideració pel treball individual i en grup de companys i del professor. 
-Valoració de la importància de l’anglès com a llengua franca en els àmbits acadèmic, 
professional i social. 

 
 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
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Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals i tutories 
individuals. 
Establiment del nivell i dels objectius d’aprenentatge 

(auto-avaluació). 
Lectura/escolta de textos orals i escrits. 

Visionat de vídeos, CDs i PowerPoints. 

Producció de textos orals i escrits. 

Realització de dramatitzacions (role-plays). 
 Recerca activa i real via internet i telefònica. 

 
Temporització:volumde treball: 12h 

Estudiar i analitzar la informació, les estructures i el 

vocabulari de les activitats de classe 
Completar els treballs pràctics proposats en les classes 

presencials. 
 Realitzar els exercicis de millora proposats pel 

professor a les classes presencials. 
Preparar els role-plays i les presentacions orals 

indicades pel professor. 
 
 
volum de treball: de 4 a 8 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
 

3.1.6   Instrument d’avaluació 

 
 

Establiment del nivell inicial: 
-conèixer les normes i les tècniques d’aprenentatge 
de l'assignatura 
Fer presentacions: 
-saber fer presentacions i d'un mateix, dels altres,  
-saber parlar de les  instal·lacions del lloc de feina, 
l’organització i les ofertes de productes i/o serveis. 
Fer sol·licituds d'informació: 

-poder sol·licitar informació d’organitzacions similars 
d'un altre país,  
-emprar el vocabulari del món del disseny i de les 
arts. 
-fer telefonades per fer reserves, comandes, 
interposar queixes, etc. 
-escriure cartes formals i informals de diversa 
tipologia, fer reserves, comandes, interposar queixes, 
etc. 

 

-Textos models, PowerPoints, listenings  i role-plays 
de presentacions, telefonades, comandes, reserves, 
queixes,... 
-Cartes, e-mails i notes escrites pels alumnes. 

-Actuació dels alumnes en els distints role-plays de 
la unitat. 
 
 
 

 

 

3.2.1 UD2 
Títol de la unitat didàctica 
 

Working in a team: Discussing objectives  
Temporització: 19 octubre - 14 novembre 
 Nº sessions previstes: 12 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 

L'alumne serà capaç de: 
RA 1-Usar L'anglès com a llengua vehicular del procés 
d'ensenyament-aprenentatge i com a font de diversió en activitats 
d'oci realitzades en aquesta llengua. 
 
RA 2 -Millorar La capacitat comunicativa en anglès a les quatre 
habilitats bàsiques (entendre, llegir, parlar i escriure) 
 
RA 3 - Comprendre missatges i textos orals i / o escrits de temàtica 
general i professional produïts i distribuïts per qualsevol mitjà i canal 
de comunicació a l'ús: Internet, correu ordinari, televisió, ràdio, 
cinema, revistes, premsa, llibres, etc. 
 
RA -4 Produir oralment i per escrit missatges i textos sobre un 
projecte professional. 
 
RA 5 -Utilitzar L'anglès com a clau d'accés a fonts d'informació 
especialitzades específicament relacionades amb l’elaboració del 
projecte. 

 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
 

 
PROCEDIMENTALS 

-Lectura/escolta comprensiva de textos orals i escrits trets de qualsevol mitjà i forma de 
comunicació adaptats als continguts de la unitat  2 de l’apartat 3. 
-Producció oral i escrita de textos orals i escrits seguint els models donats pel professor per 
elaborar  i donar informació sobre un projecte  empresarial per a participar en una fira del 
sector. 
-Pràctica de les quatre habilitats bàsiques (escoltar/entendre, llegir, parlar i escriure). 
-Realització d’exercicis per a millorar la competència gramatical i l’ús de la llengua. 
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-Estudi i pràctica del vocabulari adequat a les situacions comunicatives de la  unitat dins les 

estructures notional/functional. 

 
 
CONCEPTUALS 

 

-Normes sobre l’elaboració i comunicació d’un projecte. 
-Estructures (notional/funcional) per fer la presentació d’un projecte. 
-Descripció i redacció de les diverses parts d’un projecte en anglès. 
-Estructures (notional/funcional) per poder fer la presentació oral d’un projecte i debatre 
sobre ell amb els clients. 
-Vocabulari específic de l’àrea del disseny que tracta el projecte escollit. 
-Connectors i estructures de frases subordinades. 
-Elements prosòdics del discurs. 

 
ACTITUDINALS 

 

-Exigència en la execució de les activitats de treball autònom i d’aula. 
-Capacitat per a compartir i col·laborar en l’execució de les activitats d’aula. 
-Respecte i consideració pel treball individual i en grup de companys i del professor. 
-Valoració de la importància de l’anglès com a llengua franca en els àmbits acadèmic, 
professional i social. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  

 
ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  

 
Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals i 
tutories individuals. 
Establiment del nivell i dels objectius d’aprenentatge. 
Lectura/escolta de textos orals i escrits. 

Visionat de vídeos, CDs i PowerPoints. 

Producció de textos orals i escrits sobre el projecte ( 

learning by doing) 
Realització de dramatitzacions (role-plays). 

 Recerca activa i real via internet i telefònica. 

Temporització:volumde treball: 12h 

Estudiar i analitzar la informació, les estructures i el 

vocabulari de les activitats de classe 
Completar els treballs pràctics proposats en les classes 

presencials. 
 Realitzar els exercicis de millora proposats pel professor a 

les classes presencials. 
Preparar els role-plays i les presentacions orals indicades 

pel professor. 
 
volum de treball: de 4 a 8 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

 
3.2.6   Instrument d’avaluació 

 
- Redactar  les línies generals d’ un projecte empresarial 
per a presentar-lo en un estand d’una fira del sector ( 
mostrari de l'obra dividit en parts amb les seues 
explicacions i confeccionar un dossier virtual  amb 
instruccions, descripció tècnica dels productes i/o serveis 
oferits). 

- Establir les regles per a la seua presentació escrita i oral. 
  • Avaluació continuada: L'avaluació serà continuada 
per açò es requereix un mínim d'assistència a les classes 
del 80%. 
 

 
 
-Participació oral i contribucions en les discussions prèvies 
a l’elaboració del projecte 
-Memòria escrita del projecte amb les especificitats 
tècniques, pressupost, etc. 

- Assaig de presentació oral de les parts del  projecte amb 
l’ajuda d’un PowerPoint sobre els seus continguts. 
 

 

 

 

 

 
3.3.1           UD3 Titol de la unitat didáctica 

 

Building client relationship : Entertaining a client  
Temporització: 16 novembre – 11 desembre 

Nº sessions previstes:12 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
L'alumne serà capaç de: 
RA 1-Usar L'anglès com a llengua vehicular del procés d'ensenyament-
aprenentatge i com a font de diversió en activitats d'oci realitzades en 
aquesta llengua. 
 
RA 2 -Millorar La capacitat comunicativa en anglès a les quatre habilitats 
bàsiques (entendre, llegir, parlar i escriure) 
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RA 3 - Comprendre missatges i textos orals i / o escrits de temàtica 
general i professional produïts i distribuïts per qualsevol mitjà i canal de 
comunicació a l'ús: Internet, correu ordinari, televisió, ràdio, cinema, 
revistes, premsa, llibres, etc. 
 
RA -4 Produir oralment i per escrit missatges i textos de diversa tipologia: 
Discussions argumentades, expressió de l’opinió, converses telefòniques 
(sol·licitud d'informació, realització de gestions, reserves, comandes, 
queixes) Elaboració de notes, avisos, comunicats, actes, cartes, treballs i 
projectes. Emplenament de formularis. Reunions, debats, conferències, 
presentacions davant dels companys de l’equip de treball i dels clients. 
 
RA 5 -Utilitzar L'anglès com a clau d'accés a fonts d'informació 
especialitzades específicament relacionades amb la professió, les noves 
tecnologies i el món educatiu. 

3.3.3                                                                  Continguts 
 

 
PROCEDIMENTALES 

-Lectura/escolta comprensiva de textos orals i escrits trets de qualsevol mitjà i forma de 
comunicació adaptats als continguts de la unitat  3 de l’apartat 3. 
-Producció oral i escrita de textos seguint els models donats pel professor per elaborar  i 
donar informació sobre un projecte de disseny  d´interiors de l’alumne. 
-Pràctica de les quatre habilitats bàsiques (escoltar/entendre, llegir, parlar i escriure). 
-Realització d’exercicis per a millorar la competència gramatical i l’ús de la llengua. 
-Estudi i pràctica del vocabulari adequat a les situacions comunicatives de la  unitat. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

-Pautes socials associades al llenguatge. 
-Estructures (notional/functional) per poder entretenir i establir lligams amb un possible 
client. 
-Vocabulari específic de l’àrea del disseny , de la vida social i de cultura general. 
-Elements prosòdics del discurs (incidint en la funció conativa o fàctica del llenguatge) 

 
ACTITUDINALES 
 

 Exigència creativa en l'execució dels treballs. 
 Capacitat per a compartir i col·laborar en l'execució de les activitats. 
 Respecte i consideració pel treball dels companys. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  

 
ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  

 
Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals i 
tutories individuals. 
Establiment del nivell i dels objectius d’aprenentatge. 

Lectura/escolta de textos orals i escrits. 

Visionat de vídeos, CDs i PowerPoints. 
Producció de textos orals i escrits. 

Realització de dramatitzacions (role-plays). 

 Recerca activa i real via internet i telefònica. 

 

Temporització:volumde treball: 12h 

Estudiar i analitzar la informació, les estructures i el 

vocabulari de les activitats de classe 
Completar els treballs pràctics proposats. 
 Realitzar els exercicis de millora proposats. 

Preparar els role-plays i les presentacions orals indicades 

pel professor. 
 
volum de treball: de 4 a 8 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 

 
3.3.6   Instrument d’avaluació 

 
 
- Elaboració d'un pla de captació de clients . 
- Preparar estratègies de captació a través de la conversa 
( oferir els serveis/ productes, saber conversar i fer fluïda 
una conversa, animar a la participación, etc) . 
 
 
 

 
-Role-plays guiats adaptats a la situació comunicativa en 
pràctica. 
-Bon ús dels elements prosòdics del discurs. 
 

 
3.4.1            UD4 Títol de la unitat didàctica 

 

Building client relationships : Making a deal 

Temporització: 14 desembre – 1 febrer 

Nº sessionsprevistes:12 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
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L'alumne serà capaç de: 
RA 1-Usar L'anglès com a llengua vehicular del procés d'ensenyament-
aprenentatge i com a font de diversió en activitats d'oci realitzades en 
aquesta llengua. 
 
RA 2 -Millorar La capacitat comunicativa en anglès a les quatre 
habilitats bàsiques (entendre, llegir, parlar i escriure) 
 
RA 3 - Comprendre missatges i textos orals i / o escrits de temàtica 
general i professional produïts i distribuïts per qualsevol mitjà i canal de 

comunicació a l'ús: Internet, correu ordinari, televisió, ràdio, cinema, 
revistes, premsa, llibres, etc. 
 
RA -4 Produir oralment i per escrit missatges i textos de diversa 
tipologia: Discussions argumentades, expressió de l’opinió, fer  conversa 
Elaboració de notes, avisos, comunicats.  
 
RA 5 -Utilitzar L'anglès com a clau d'accés a fonts d'informació 
especialitzades específicament relacionades amb la professió, les noves 
tecnologies i el món educatiu. 

 

3.4.3                                                                  Continguts 
 

 
PROCEDIMENTALES 
 

-Lectura/escolta comprensiva de textos orals i escrits trets de qualsevol mitjà i forma de 
comunicació adaptats als continguts de la unitat  4 de l’apartat 3. 
-Producció oral i escrita de textos seguint els models donats pel professor per a poder 
conversar amb fluïdesa, imitant els usos dels parlants natius. 
-Pràctica de les quatre habilitats bàsiques (escoltar/entendre, llegir, parlar i escriure). 
-Estudi i pràctica del vocabulari adequat a les situacions comunicatives de la  unitat. 
 

 
CONCEPTUALES 
 

-Pautes socials associades al llenguatge. 
-Estructures (notional/functional) per poder fer conversa. 
-Vocabulari específic de l’àrea del disseny  aplicat a les situacions comunicatives. 
-Connectors i estructures de frases subordinades usats en l’establiment d’una relació 
contractual. 
-Elements prosòdics del discurs (incidint en la funció conativa o fàctica del llenguatge) 

 
ACTITUDINALES 
 

 Exigència creativa en l'execució dels treballs. 
 Capacitat per a compartir i col·laborar en l'execució de les activitats. 
 Respecte i consideració pel treball dels companys. 

 
3.4.4                Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  

 
ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  

 
Classes teòriques, pràctiques grupals i individuals i 
tutories individuals. 
Establiment del nivell i dels objectius d’aprenentatge. 

Lectura/escolta de textos orals i escrits. 
Visionat de vídeos, CDs i PowerPoints. 

Producció de textos orals i escrits. 

Realització de dramatitzacions (role-plays). 
 Recerca activa i real via internet i telefònica. 

 
Temporització:volumde treball: 12h 

Estudiar i analitzar la informació, les estructures i el 

vocabulari de les activitats de classe 
Completar els treballs pràctics proposats. 

 Realitzar els exercicis de millora proposats. 

Preparar els role-plays i les presentacions orals indicades 

pel professor. 
 
volum de treball: de 4 a 8 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 

 
3.4.6   Instrument d’avaluació 

 
-Elaboració, discussió i tancament  d’un contracte. 
 
Aquells que no superen convenientment les proves 
avaluables propostes durant el curs s'examinaran dels 
continguts parcials per escrit i/o oralment segons siga el 
cas.  
 

--Elaboració, discussió i tancament  d’un contracte. 
-Role-plays guiats adaptats a la situació comunicativa en 
pràctica. 
-Bon ús dels elements prosòdics del discurs. 
 
 
 
 
 

 

4 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
4 *ECTS X 25 *HRS= 100 HORES TIPUS A; 80 PRESENCIALS, 20 TREBALL AUTÒNOM 
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Classe 

presencial 

80% 

L'anglès serà la llengua vehicular del procés d'ensenyament-aprenentatge i de les tutories de l'assignatura. 
Tots els comunicats relacionats amb la matèria que es realitzen seran en aquesta llengua independentment 
del canal de comunicació escollit. Learning by doing serà la metodologia de treball a seguir en la qual la 
llengua passa a ser l'eina de treball i, no només, l'objecte d'aprenentatge. 
• Les classes de presentació d'estructures notional-functional tindran tres etapes, durant la primera es 
facilitaran les estructures amb un exemple de model a seguir o evitar, segons fos el cas, sempre en anglès 
i de forma molt gràfica. Durant la segona es practicaran dins de situacions comunicatives el més semblants 
a la realitat com siga possible i durant la tercera, es transferiran a situacions de la vida real a través de 
contactes en internet, via telefònica i correus. 
• Les dramatitzacions i les presentacions  es faran a l'aula amb l'ajuda de PowerPoints, CDs, vídeos i  
resums i taules per escrit amb la finalitat de generar una situació comunicativa amb la finalitat de 
promoure l'ús oral de la llengua i exercir la crítica constructiva. 
• Gran part del treball serà tutelat a l'aula amb l'objectiu de revisar i reforçar l'aplicació dels continguts a 
practicar. Normalment s'utilitzaran totes les combinacions grupals requerides per l'activitat i la situació 
comunicativa; des d’individualment, passant per grups de dos o més nombrosos o tot el grup classe. 
• Es faran servir tot tipus de recursos: Notes de classe, apunts del professor, llibres (exercicis, gramàtica, 
lectura), CD, vídeos, presentacions en PowerPoint, pàgines web, pel·lícules, impresos reals, premsa, 
diccionaris, etc ... En definitiva qualsevol  suport i / o mitjà que continga textos en anglès susceptibles de 
ser utilitzats pels alumnes i / o el professor tant reals com en línia. 
• La tutoria es realitzarà tant a nivell presencial (1/2 ha la setmana) o virtual via correu electrònic. 
 
 
 
 
-Assistència a classes teòrico- pràctiques: 60h 
-Assistència a tutories: 10h 
-Realització de proves: 10h 
 

Treball 

autònom 

20% 

 
 
Estudiar i analitzar la informació i els condicionants dels treballs proposats. 
Estudi personal, lectura de llibres, recerca pròpia de la matèria. 
Realització autònoma dels exercicis pràctics plantejats a classe. 
Preparació del porta foli de treballs. 
Assistència a exposicions o representacions en anglés. 
Preparar les converses per a les dramatitzacions quan així es considere. 
 
•El treball d'estudi teòric, les lectures, les web quests, els exercicis i la documentació prèvia per a treballs 
pràctics i les memòries es realitzaran individualment o en grup per compte dels alumnes. Així com el 
treball pràctic d'aplicació per tal de completar, ampliar o consolidar les unitats temàtiques. Per a la 
realització d'aquest treball, el professor proveirà a l'alumne del material necessari (fotocòpies de textos, 
imatges, dibuixos, referències de material exposat i/o produït a classe, pàgines web, etc.), així com les 
pautes de presentació, formats, dates de lliurament, etc. i el necessari suport bibliogràfic. 
 
Preparació i realització autònoma de treballs o projectes: 10h 
Preparació i repàs d’activitats de classe : 10h 
 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 
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5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació continuada 

 

 
• Si l'alumne ha superat les faltes d'assistència en un 20% del total, l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua i 

passarà a l'avaluació ordinària, avaluat segons la ponderació per a l'avaluació d'alumnes amb pèrdua d'avaluació 
contínua. En aquest cas l'alumne haurà de realitzar un examen escrit dels continguts teòrics impartits en l'assignatura, 
una entrevista oral de treball a la qual presentarà un CV i una carta de motivació escrites en anglés; i una defensa oral 
del projecte de disseny que s’hauria d’haver presentat a la fira amb l’ajuda d’una memòria redactada en anglés i d’un 
PowerPoint sobre la mateixa que servisca d’ajuda i suport visual a la defensa. 
 
L'examen escrit dels alumnes que hagen perdut el dret a l'avaluació contínua tindrà un valor del 30% de la nota final, 
per tant, la part pràctica serà del 70% i les seves parts seran proporcionals als percentatges descrits anteriorment. 
 
Ponderació per a l'avaluació extraordinària: 
Per a aquells alumnes que no hagen superat l'avaluació ordinària. Si en convocatòria ordinària l'alumne suspengués 
només una part dels treballs; per a la convocatòria extraordinària se li guardaria la nota de la part aprovada i hauria de 
recuperar únicament el pendent. Si torna a suspendre de nou, ja no es guardarà la nota de la part aprovada per a 
successives convocatòries. 

 

 

6       
Bibliografia 

 

Consideracions generals: 
La qualificació de l'estudiant quedarà necessàriament vinculada a la seva assistència regular i al seguiment del 
programa de formació d'acord amb els següents punts: 
 
• Per a l'aplicació del sistema d'avaluació contínua l'alumne haurà d'assistir amb puntualitat almenys el 80% del total 
dels períodes lectius. 
 
Els resultats obtinguts per l'alumne en l'assignatura es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, 
amb expressió d'un decimal: 
• 0-4,9: Suspens (SS). 
• 5,0-6,9: Aprovat (AP). 
• 7,0-8,9: Notable (NT). 

• 9,0-10: Excel·lent (SB). 
• No Presentat (NP) s'aplicarà a aquells alumnes que no hagen assistit a classe mai o que havent assistit 
esporàdicament no hagin lliurat cap treball. 
 
Percentatges de les diferents parts dels treballs-projectes de les unitats didàctiques: 
 
Els percentatges d'avaluació seran els següents: 
40% Participació activa en les classes i ús actiu de l'anglès. 
40% Treballs i exercicis de superació i millora. 
20% Ús efectiu de l'autoavaluació i la co-avaluació com a eina per millorar el rendiment personal i del grup. 
 
Tipus d’avaluació: 
• Avaluació contínua: L'avaluació serà contínua per a això es requereix un mínim d'assistència a les classes del 80%. 
• Autoavaluació i coavaluació: Al final de cada unitat els alumnes ompliran un qüestionari per avaluar la seva actuació i 
l'adequació de les activitats, les explicacions i els materials utilitzats per a la consecució dels objectius proposats. 
• Avaluació final o sumativa: 
 
 Els alumnes que per motius de falta d'assistència hagen perdut la possibilitat de l'avaluació continuada realitzaran una 
prova final consistent en la realització d'un exercici pràctic oral sobre els continguts estudiats i les pràctiques 
realitzades. Prova oral per a la realització de la qual hauran d'aportar la memòria del projecte redactada en anglès, un 
PowerPoint sobre la mateixa, la carta de sol·licitud de participació en l’estand de la fira amb les especificitats tècniques 
que demanen per a la instal·lació. El professor amb motiu de servir de suport per a la realització de l'examen oral  
assumirà els papers necessaris per a que l’alumne interactue i demostre la seua capacitat oral a l’hora de fer la 
sol·licitud, fer les reserves pertinents, fer conversa  amb els clients, oferir els productes/serveis oralment i tancar el 
tracte.  
 
Aquells que no superen convenientment les proves proposades durant el curs s'examinaran dels continguts parcials 
oralment. 
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Bibliografiabàsica: 

 
                                Notes de classe i textos facilitatspelprofessordespenjables de: 

http://moodle.easdalcoi.es/ 

 

 
 
Bibliografiacomplementària o d’ampliació: 

 
PRÀCTICA i CONSULTA: 

 
An Essential Grammar in Use. R. Murphy ( Spanish Edition); Cassell’s Students’ English Grammar. Jake Allsop. 
Cassell’s Students’ Englsh Grammar Exercises. Jake Allsop 
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