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1. Introducció 
A l’hora de establir les bases per desenvolupar un possible projecte final de Màster, la prioritat es 
va centrar en dur a terme un treball que englobés els continguts apressos durant els estudis i que, 
alhora, fos un treball d’aplicació pràctica.  

Es va treballar amb el centre en el qual es va realitzar el Pràcticum per detectar necessitats de 
l’escola. 

Conjuntament amb el tutor del centre, es van estudiar propostes que responguessin a necessitats 
reals del propi centre i que, tanmateix, posessin de manifest els continguts del Màster. 

Per primera vegada al centre, dos cicles formatius de la família d’instal·lació i manteniment han 
d’incorporar anglès tècnic com a mòdul professional. Caldrà realitzar la programació d’aquest nou 
mòdul professional i integrar-ho dintre del cicle formatiu que ha sofert un canvi curricular. 

Es una proposta que integra necessitats del centre, conceptes del Màster i, tanmateix, incorpora 
coneixements tècnics i de llengua anglesa. Per tant, sembla una opció molt interessant sobre la 
qual desenvolupar el projecte final de Màster. 
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2. Definició i context del problema 
La inclusió de la llengua anglesa als currículums dels cicles formatius esdevé fonamental pel seu 
coneixement i per una possible inserció dels alumnes de formació professional en el marc de la 
Unió Europea. 

Per aconseguir aquesta integració al sector del treball, es important, que els alumnes assoleixin 
habilitats comunicatives; tant oral com escrites, així com vocabulari i conceptes de la seva 
especialitat en anglès. 

Degut a la importància de l’anglès, ja són diversos els cicles formatius que l’integren com a mòdul 
formatiu i, en el cas en concret de la família d’instal·lació i manteniment, per primera vegada al 
proper curs 2012- 2013 serà obligatòria la impartició de dit mòdul (Font: Departament 
d’ensenyament [3]). 

En el centre formatiu on s’ha realitzat el Pràcticum sorgeix la necessitat d’establir la programació 
d’un mòdul formatiu: Anglès Tècnic. L’objectiu és definir unes pautes que serveixin com a guió per 
al professorat que hagi d’impartir el mòdul i que alhora en sigui útil per l’alumnat. Tanmateix, cal 
incloure aquest mòdul formatiu dintre de la organització del cicle formatiu i coordinar als diferents 
professors del mòdul. 

2.1 Mòdul professional 

El mòdul objecte d’estudi s’anomena Anglès Tècnic i, dins de la família d’instal·lació i manteniment, 
els cicles formatius que inclouran el mòdul per primera vegada al curs 2012- 2013 són dos:  

- Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (GMIFC) 

- Grau Mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor (CMIPC) 

Com s’observa, tots dos cicles són de grau mig i ambdós tenen una duració de 2 anys. Pel que fa 
el primer cicle; Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, els mòduls que el 
constitueixen són: 

Codi Mòduls Professionals Durada 

01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 h 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 h 

03 Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial. 132 h 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials 198 h 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció 198 h 

06 Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 132 h 

07 Màquines i equips tèrmics 231 h 

08 Formació i orientació laboral 99 h 

09 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

10 Anglès Tècnic 99 h 
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11 Síntesi 66 h 

12 Formació en centres de treball 350 h 

Taula 1. Mòduls que constitueixen GMIFC. Font: BOE Real Decret 1792/2010 [1]. 

Pel que fa el segon cicle esmentat, Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor, els mòduls que 
el formen són: 

Codi Mòduls Professionals Durada 

01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 h 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 h 

03 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 165 h 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua 132 h 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 99 h 

06 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids 66 h 

07 Màquines i equips tèrmics 198 h 

08 Configuració d’instal·lacions calorífiques 132 h 

09 Formació i orientació laboral 99 h 

10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h 

11 Anglès Tècnic 99 h 

12 Síntesi 66 h 

13 Formació en centres de treball 350 h 

Taula 2. Mòduls que constitueixen CMIPC. Font: BOE Real Decret 1793/2010 [2]. 

Per tant, s’observa que en ambdós cicles es cursa el mateix mòdul: Anglès Tècnic. Aquests són 
els seus trets fonamentals (Font: Departament d’ensenyament [3]): 

� Durada: 99 hores 

� Hores de lliure disposició: No se n’assignen 

� Unitats formatives que el componen: UF 1: Anglès Tècnic. 99 hores. 

2.2 Resultats d’aprenentatge (RA) i criteris d’aval uació (CA) 

Segons el BOE [1], [2] aquests són els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació d’aquest 
mòdul formatiu: 

1. Reconeix informació professional i quotidiana de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de 
fluids, continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global 
del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.  

1.1. Situa el missatge en el seu context. 
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1.2. Identifica la idea principal del missatge.  

1.3. Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o per un altre mitjà auditiu.  

1.4. Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida 
professional i quotidiana.  

1.5. Seqüència els elements constituents del missatge.  

1.6. Identifica les idees principals d'un discurs sobre l’àmbit professional, transmès pels 
mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.  

1.7. Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.  

1.8. Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense 
entendre tots i cadascun dels elements del mateix.  

2. Interpreta informació professional de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, 
continguda en textos escrits senzills, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.  

2.1. Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard. 

2.2. Interpreta el contingut global del missatge.  

2.3. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al que es refereix.  

2.4. Identifica la terminologia utilitzada.  

2.5. Interpreta manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles 
tècnics, informes i normativa. 

2.6. Realitza traduccions de textos professional en llengua estàndard utilitzant material de 
suport en cas necessari.  

2.7. Interpreta el missatge rebut a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu 
electrònic, entre d’altres.  

2.8. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció 
tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, participant com a agent actiu en converses 
professionals.  

3.1. Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, utilitzats per a l'emissió 
del missatge. 

3.2. Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.  

3.3. Utilitza normes de protocol en presentacions.  

3.4. Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb la seva professió.  

3.5. Utilitza correctament la terminologia de la professió.  

3.6. Expressa sentiments, idees o opinions.  

3.7. Enumera les activitats de la tasca professional.  

3.8. Descriu i seqüència un procés de treball de la seva competència.  
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3.9. Justifica l'acceptació o no de propostes realitzades.  

3.10. Argumenta l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball triat.  

3.11. Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix quan es consideri necessari.  

3.12. Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals variades. 

4. Elabora textos professionals senzills en llengua estàndard utilitzant els registres adequats a 
cada situació.  

4.1. Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals.  

4.2. Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.  

4.3. Realitza resums de textos relacionats amb el seu entorn professional.  

4.4. Complimenta documentació específica de l'àmbit professional.  

4.5. Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en la complementació de 
documents.  

4.6. Resumeix les idees principals d'informacions donades, utilitzant els seus propis 
recursos lingüístics.  

4.7. Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document a elaborar.  

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les 
convencions internacionals.  

5.1. Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l'ús 
de la llengua estrangera.  

5.2. Descriu els protocols i normes de relació social propis del país.  

5.3. Identifica els valors i creences propis de la comunitat on s'utilitza la llengua 
estrangera.  

5.4. Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text 
i/o conversa.  

5.5. Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on s'utilitza la llengua 
estrangera.  

2.3 Continguts (C) 

Tanmateix, aquests són els continguts del mòdul (Font: BOE [1],[2]): 

1. Comprensió de missatges orals. 

1.1. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. 

1.2. Missatges directes, telefònics, gravats.  

1.3. Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 

1.4. Idees principal i secundàries.  

1.5. Diferents accents de llengua oral.  
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2. Interpretació de missatges escrits. 

2.1. Comprensió de missatges, manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o 
serveis, articles tècnics, informes i normativa. 

2.2. Suports convencionals: correu postal, fax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu 
electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.  

2.3. Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 

2.4. Idea principal i idees secundàries.  

3. Producció de missatges orals. 

3.1. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector 
de les instal·lacions tèrmiques i de fluids 

3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de comprendre, petició 
d'aclariment, i altres.  

3.3. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.  

3.4. Entonació com a recurs de cohesió del text oral.  

3.5. Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.  

4. Emissió de textos escrits. 

4.1. Complimentació de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana 

4.2. Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians. 

4.3. Adequació del text al context comunicatiu.  

4.4. Registre. 

4.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.  

4.6. Ús dels signes de puntuació.  

4.7. Coherència en el desenvolupament del text.  

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional. 

5.1. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de 
llengua anglesa. 

5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals. 

5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament 
socioprofessional amb la finalitat de projectar una bona imatge de l'empresa. 

5.4. Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin 
d'interès al llarg de la vida personal i professional. 
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2.4 Disseny d’activitats d’ensenyament- aprenentatg e (E/A) en 
altres mòduls formatius 

A l’apartat 2.2 s’ha mostrat els resultats d’aprenentatge, així com criteris d’avaluació i continguts 
del mòdul Anglès Tècnic pròpiament dit. No obstant, segons el Departament d’Ensenyament [3], 
degut a la necessitat de la inserció de l’anglès als cicles formatius, també serà necessari dissenyar 
activitats d’ensenyament- aprenentatge d’anglès tècnic en altres mòduls formatius pertanyents al 
mateix cicle formatiu. 

Aquests són els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació que caldrà incloure en ambdós cicles 
formatius en un mòdul aliè a Anglès Tècnic: 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres, aplicant-ho en les 
activitats professionals més habituals. 

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 
normativa relacionats amb l'àmbit professional. 

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 
noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals 

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de 
suports convencionals -correu postal, fax- o telemàtics -correu electrònic, web. 

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 
establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes. 

1.6 Complimenta en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional 
habituals. 

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada 
de textos. 

Aquests resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació s’han d’aplicar a un dels mòduls següents 
que hauran de pertànyer al cicle formatiu que s’estigui cursant: 

GMIFC  CMIPC 

01Tècniques de muntatge d’instal·lacions 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 

03 Muntatge i manteniment d’equips de 
refrigeració comercial. 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
frigorífiques industrials 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
de climatització, ventilació i extracció 

06 Configuració d’instal·lacions de fred i 
climatització 

07 Màquines i equips tèrmics 

11 Síntesi 

 01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes 

03 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
calorífiques 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’aigua 

05 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica 

06 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
de gas i combustibles líquids 

07 Màquines i equips tèrmics 

08 Configuració d’instal·lacions calorífiques 

12 Síntesi 

Taula 3. Mòduls en els quals s’haurà d’incloure E/A d’Anglès Tècnic. Font : Departament D’ensenyament [3]. 
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Per tant, no només s’haurà de definir la programació del mòdul pròpiament dit, caldrà estimar en 
quins mòduls s’ha d’aplicar aquests RA i CA. 

2.5 L’anglès a la formació professional 

2.5.1 Coneixement de l’anglès a Catalunya 

A Catalunya 1.380,2 milers de persones (el 27,4% de la població) tenen coneixement en totes les 
habilitats lingüístiques (entendre, llegir, parlar i escriure) de la llengua anglesa segons l'Enquesta 
d'usos lingüístics de la població del 2008 [5]. 

Pel que fa la distribució per edats, el coneixement de l'anglès es concentra fonamentalment en les 
edats més joves (la taxa de coneixement de totes les habilitats d'anglès en el grup d'edat de 15 a 
29 anys és del 50,8%). 

Grup d’edat Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l 
Coneixement 
de totes les 

habilitats 

De 15 a 29 anys 56,2 47,7 51,3 47,1 50,8 

De 20 a 44 anys 40,6 33,8 35,3 29,8 34,8 

De 45 a 64 anys 20,3 16,2 16,7 13,4 16,6 

De 65 anys i més  7,7 5,4 5,6 4,2 5,7 

Total Catalunya 32,0 26,4 27,9 24,1 27,6 

Taula 4. Distribució del coneixement d’anglès per edats. Font IDESCAT [4]. 

D'altra banda, el coneixement de l'anglès és clarament més alt en els estudiants, amb un 62,9%. 

Pel que fa la relació entre el nivell d’anglès assolit i els estudis cursats, el 25,8% de la mostra amb 
estudis secundaris coneixen totes les habilitats lingüístiques de l’anglès mentre que, en el cas dels 
enquestats amb títol universitari, aquesta taxa arriba al 53,5%.  

Nivell d’estudis Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l 
Coneixemen
t de totes les 

habilitats 

Sense estudis … … … … … 

Estudis primaris 9 6,5 6,5 5,1 4,5 

Estudis secundaris 38,2 30,6 33,1 28,2 25,8 

Estudis universitaris 68 60,6 62,6 55,9 53,3 

Altres estudis 68,6 … … … … 

No consta … … … … … 

Total 32 26,4 27,9 24,1 22,4 

Taula 5. Distribució del coneixement d’anglès per estudis. Font IDESCAT [5]. 

2.5.2 Espanya, entre els països amb pitjor nivell d ’Europa  

Malgrat que 8 de cada 10 demandes de feina exigeixen parlar la llengua anglesa, la situació del 
nivell d’anglès dels espanyols millora molt lentament. 

Parlar anglès és cada vegada més una exigència laboral i una necessitat vital per als ciutadans del 
món. Es cert que continua sent l'assignatura pendent dels espanyols. Només per davant de russos 
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i turcs, els espanyols són els europeus amb pitjor anglès, pràcticament igualats amb els italians en 
un nivell baix de coneixements.  

Els països nòrdics, amb un nivell molt alt, encapçalen una llista de quaranta-quatre països 
d'Europa, Àsia i Iberoamèrica els habitants dels quals han efectuat el 2011 les proves de la 
companyia Education First (EF) per Internet [6]. 

Espanya ocupa el lloc vint-i-quatrè de la llista en la qual han participat 44 països i l'antepenúltim 
lloc si només es tenen en compte els 19 països europeus de la mostra. 

Classificació 
europea 

Classificació 
mundial 

País Nivell 

1 1 Noruega Nivell molt alt 

2 2 Països Baixos Nivell molt alt 

3 3 Dinamarca Nivell molt alt 

4 4 Suècia Nivell molt alt 

5 5 Finlàndia Nivell molt alt 

6 6 Àustrica Nivell alt 

7 7 Bèlgica Nivell alt 

8 8 Alemanya Nivell alt 

9 10 Polònia Nivell mig 

10 11 Suïssa Nivell mig 

11 15 Portugal Nivell mig 

12 17 França Nivell mig 

13 19 República Txeca Nivell mig 

14 20 Hongria Nivell mig 

15 21 Eslovàquia Nivell mig 

16 23 Itàlia Nivell baix 

17 24 Espanya Nivell baix 

18 32 Rússia Nivell baix 

19 43 Turquia Nivell molt baix 

Taula 6. Coneixement de la llengua anglesa per país europeu. Font: EF EPI [6]. 

Una de les possibles causes de ocupar aquestes darreres posicions es el fet que l'educació no li 
va atorgar a aquesta llengua la importància suficient en el passat. S’estima que hauran de passar 
anys encara, per tal que l'impuls que l'aprenentatge de l'anglès ha tingut en els últimes temps tingui 
resultats en la formació de les noves generacions de professionals.  

Pel que fa la comparació entre en nivell d’anglès a Catalunya i a la resta d’Espanya, s’observa que 
el nivell a Catalunya es, en termes de coneixement de totes les habilitats, un 25% més alt. 
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Lloc de naixement Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l 
Coneixement 
de totes les 

habilitats 

Catalunya 39,7 32,3 35,0 30,3 34,325 

Resta d’Espanya 11,3 8,7 8,8 6,7 8,875 

Diferencia 28,4 23,6 26,2 23,6 25,45 

Taula 7. Nivell d’anglès a Espanta i a la resta de Catalunya. Font: IDESCAT [4]. 

2.5.3 L’anglès a la formació professional 

Dels estudis exposats amb anterioritat, s’extreu que, malgrat que s’està millorant, donat que les 
noves generacions tenen un coneixement més alt de les habilitats lingüístiques de la llengua 
anglesa, segueix sent vital la impulsió de l’anglès al sistema educatiu. Especialment a la educació 
secundària, doncs les estadístiques mostren que el nivell d’anglès en aquesta franja d’estudis es 
clarament inferior a la dels estudis universitaris. 

Tot i que es cert que, en termes generals, en nivell d’anglès es clarament superior a Catalunya que 
a la resta d’Espanya, encara cal impulsar fortament la llengua anglesa, doncs només el 34% de la 
població catalana coneix totes les habilitats lingüístiques de l’anglès.  

Per aquest motiu, ja són diversos els cicles formatius que han sofert canvis als seus currículums 
per tal de incorporar l’anglès com a mòdul formatiu. Es el primer pas per millorar el nivell d’anglès 
als centres de formació professional. 
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3. Definició de la solució 
Pel que fa la solució de la planificació plantejada caldrà, per una banda, incloure el mòdul formatiu 
en la impartició del cicle formatiu i, tanmateix, definir la planificació del mòdul formatiu i, per tant de 
la unitat formativa que el constitueix. 

Aquest seran els punts a desenvolupar: 

- Organització del cicle formatiu: 

� Distribució dels mòduls formatiu als cicles formatius 

� Professorat 

- Mòdul formatiu: 

� Distribució de les unitats formatives al mòdul 

� Estratègies metodològiques i organització del mòdul 

� Avaluació i qualificació del mòdul 

� Espais, equipaments i recursos del mòdul 

- Unitat formativa: 

� Ordenació cronològica i contextualització dels continguts (C) 

� Relació dels resultats d’aprenentatge (RA), criteris d’avaluació (CA) i continguts 
(C) 

� Determinació dels nuclis formatius i temporització 

� Disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge (E/A) 

� Avaluació i qualificació dels resultats d’aprenentatge (RA) i de la unitat formativa 
(UF) 

� Metodologia emprada en la Unitat Formativa 

� Espais, equipaments i recursos de la Unitat Formativa 

A més cal establir unes pautes per integrar altres activitats d’ensenyament i aprenentatge 
(E/A) en altres mòduls formatius del cicle tenint presents els resultats d’aprenentatge que han 
de satisfer [3]. 

Un altre aspecte que cal tenir molt present al llarg de la definició de la solució es la atenció a la 
diversitat i cóm integrar l’anglès als cicles formatius de manera que l’alumnat en tregui el 
màxim benefici del mòdul formatiu. 
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4. Resultats 

4.1 Organització del cicle formatiu 

4.1.1 Distribució dels mòduls formatiu als cicles f ormatius 

Els dos cicles formatius de grau mig on s’impartirà Anglès Tècnic per primera vegada al curs 2012- 
2013 al centre objecte d’estudi són el Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització 
(GMIFC) i Grau Mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor (CMIPC) ambdós amb una duració de 
2 anys. 

Per cadascú d’aquests cicles, aquesta és la planificació que s’ha establert per cadascú d’ells: 

Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Clim atització (GMIFC) 

Curs Mòduls Hores Màx. HLLD 

Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 33 

Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 33 

Màquines i equips tèrmics 198 0 

FOL 99 0 

EIE 66 0 

1r 

Hores Lectives 891 66 

Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial. 132 0 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials 165 33 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, 
ventilació i extracció 

165 33 

Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 132 0 

Anglès tècnic 99 0 

Síntesi 66 0 

2n 

Hores Lectives 759 66 

FCT 350  

Total hores 2000 132 

Taula 8. Planificicació del cicle formatiu GMIFC. 
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Grau Mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor ( CMIPC) 

Curs Mòduls Hores Màx. HLLD 

Tècniques de muntatge d’instal·lacions 264 33 

Instal·lacions elèctriques i automatismes 264 33 

Màquines i equips tèrmics 198 0 

FOL 99 0 

EIE 66 0 

1r 

Hores Lectives 891 66 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 165 33 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua 132 33 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica 99 0 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles 
líquids 66 0 

Configuració d’instal·lacions calorífiques 132 0 

Anglès tècnic 99 0 

2n 

Síntesi 66 0 

FCT 350  

Total hores 2000 132 

Taula 9. Planificicació del cicle formatiu CMIPC. 

S’ha definit aquesta distribució donat que el centre on s’ha realitzat el projecte ofereix als alumnes 
la possibilitat de cursar ambdós cicles: GMIFC i CMIPC de manera simultània. Així doncs, en 3 
anys, l’alumnat pot aconseguir la doble titulació. 

Al primer curs lectiu s’han consolidat tots els mòduls que són comuns en ambdós cicles a excepció 
de l’Anglès Tècnic que es cursarà al segon curs al mateix horari pels dos cicles. 

Cal afegir que, donat que la impartició de Anglès Tècnic és obligatòria al curs escolar 2012- 2013 i 
no pas al 2011- 2012, aquest any ja ha començat el primer curs de ambdós mòduls. Es tracta de 
les primeres promocions al centre que incorporaran Anglès Tècnic al seu currículum, encara que, 
no el cursarà fins al proper curs lectiu 2012- 2013 (segon any acadèmic). 

Al marge d’aquesta primera promoció, conjuntament amb el coordinador de la família professional 
d’Instal·lació i Manteniment al centre, s’ha cregut convenient deixar aquest mòdul pel segon curs 
donat que, d’aquesta manera, els alumnes ja hauran assolit uns coneixement tècnics i es sentiran 
més segurs per començar a treballar en un altre idioma.  

4.1.2 Professorat 

El cos del professorat que podrà impartir aquest mòdul formatiu haurà de pertànyer a alguna 
d’aquestes especialitats (Departament d’ensenyament [3]): 

� PS 513 Organització i projectes de sistemes energètics 

� PS 525 Sistemes electrotècnics i automàtics 
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� PT 605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids 

A més d’haver de pertànyer a alguna de les especialitats exposades, el docent que impartirà 
Anglès Tècnic haurà de disposar de l’habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc 
Comú Europeu de referència. 

A continuació es presenten les especialitats de la resta de professors que formen part del cicle. 
Aquesta informació en resultarà útil per determinar quins professors del centre objecte d’estudi 
poden impartir el mòdul Anglès Tècnic. 

Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Clim atització (GMIFC) 

Codi Mòduls Professionals Especialitat del cos de professorat* 

01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions PT 605 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes PS 525 / PS 513 

03 
Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració 
comercial. 

PT 605 

04 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
frigorífiques industrials 

PT 605 

05 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de 
climatització, ventilació i extracció 

PT 605 

06 Configuració d’instal·lacions de fred i climatització PS 513 

07 Màquines i equips tèrmics PS 513 

08 Formació i orientació laboral PS 505 

09 Empresa i iniciativa emprenedora PS 505 

10 Anglès Tècnic PS 513 / PS 525 / PT 605 i B2 

11 Síntesi PT 605 / PS 525 / PS 513 / PS 505 

12 Formació en centres de treball - 

Taula 10. Especialitat del cos de professorat a CMIFC. Font: Departament d’ensenyament [3]. 

Grau Mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor ( CMIPC) 

Codi Mòduls Professionals Especialitat del cos de professorat* 

01 Tècniques de muntatge d’instal·lacions PT 605 

02 Instal·lacions elèctriques i automatismes PS 525 / PS 513 

03 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
calorífiques 

PT 605 

04 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua PT 605 

05 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia 
solar tèrmica 

PT 605 

06 
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i 
combustibles líquids 

PT 605 

07 Màquines i equips tèrmics PS 513 
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08 Configuració d’instal·lacions calorífiques PS 513 

09 Formació i orientació laboral PS 505 

10 Empresa i iniciativa emprenedora PS 505 

11 Anglès Tècnic PS 513 / PS 525 / PT 605 i B2 

12 Síntesi PT 605 / PS 525 / PS 513 / PS 505 

13 Formació en centres de treball - 

Taula 11. Especialitat del cos de professorat a CMIPC. Font: Departament d’ensenyament [3]. 

Conjuntament amb el coordinador del centre, s’ha treballat per determinar quins professors, 
segons la seva especialitat i nivell d’anglès acreditat, podrien exercir aquest mòdul. Donat el volum 
d’alumnat al primer curs per a ambdós cicles formatius que començaran aquest mòdul el proper 
curs, s’ha determinat la necessitat de disposar de dos professors pel curs vinent.  

4.2 Mòdul formatiu 

El mòdul formatiu el qüestió s’anomena Anglès Tècnic. S’estructura en 99 hores mínimes 
obligatòries i no es disposa d’hores de lliure disposició. 

Anglès Tècnic (min 99h / HLLD 0h) 

Unitats formatives Hores min.+HLLD Durada 

UF1: Anglès tècnic 99+0 99 

Taula 12. Mòdul formatiu: Anglès Tècnic. Font: BOE [1], [2]. 

El mòdul consta de una única unitat formativa;UF1 anomenada com el propi mòdul: Anglès Tècnic. 
A partir dels resultats d’aprenentatge (RA), criteris d’avaluació (CA) i continguts (C) el centre ha 
defineix els nuclis formatius que constituiran la unitat formativa.  

4.2.1 Distribució de les unitats formatives al mòdu l 

Existeix una única unitat formativa. Per tant la distribució sembla clara. Tal i com s’ha exposat amb 
anterioritat, aquest mòdul es cursarà al llarg del segon curs acadèmic per a ambdós cicles 
formatius. 

El mòdul consta de 99 hores o, el que es equivalent, donat que el curs escolar consta de 33 
setmanes, Anglès Tècnic es cursarà 3 hores per setmana.  

Distribució del mòdul formatiu 

Curs Unitats Formatives Hores totals  Hores setmanals 

2on UF1 99+0 3 

Taula 13. Distribució del mòdul formatiu. 

Per treure’n el màxim partit de les lliçons, per fer activitats diverses que no condicionin l’horari, i per 
propiciar la coordinació de les diferents assignatures així com horaris del professorat, s’ha decidit 
que aquestes 3 hores es consolidin en un únic dia per setmana. 
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Taula 14. Distribució anual del mòdul formatiu 

4.2.2 Estratègies metodològiques i organització del  mòdul 

Aquest mòdul, tal i com ja s’ha especificat, es cursarà al llarg del segon curs acadèmic. 

Les sessions seran molt diverses. Es combinaran classes magistrals, treball en grup i per parelles i 
tasques individuals. 

Pel que fa el tipus d’activitats que es duran a terme a l’aula, aquestes seran molt variades: 
visualització de vídeos, diàlegs, exposicions orals, respondre trucades telefòniques, cerca 
d’informació o proves escrites entre d’altres. L’ús de les noves tecnologies serà imprescindible en 
aquest nou mòdul formatiu. 

Pel proper curs acadèmic 2012- 2013 està previst que hi hagin dos grups d’anglès que treballaran 
en paral·lel en dues aules del centre. Segons l’activitat, el professorat té la opció de reservar unes 
aules d’informàtica de que disposa el centre. El fet que sigui el mateix horari per ambdós grups 
permet que, segons l’activitat es pugui realitzar conjuntament per a ambdós grups i que es faci el 
desdoblament quan sigui necessari. Tanmateix, en el cas que el nombre d’alumnes disminueixi els 
propers cursos, es podria consolidar tots dos grups en un. 

Pel que fa les sessions, es faran majoritàriament en català i/ o castellà encara que puntualment es 
faran sessions en anglès (veure apartat 4.5). 

4.2.3 Avaluació i qualificació del mòdul 

L’avaluació del mòdul formatiu consta de 3 grans blocs: la qualificació dels resultats 
d’aprenentatge, de l’actitud a classe i de l’assistència. 

Qualificació dels resultats d’aprenentatge: 

� Nuclis formatius:  

Cada nucli formatiu consta de i  activitats avaluables i de una prova escrita de tal manera que 
l’avaluació de cada nucli formatiu serà la següent:  

+=
∑

7,0·
.

i

iQANFx
QNFx PfNFx ·0,3 

Sent:  

:x Un determinat nucli formatiu. Hi ha un total de 5 nuclis formatius. 

 QNFx : Qualificació del nucli formatiu x  

:.iANFx Activitat del nucli formatiu x . Cada nucli formatiu consta de i  activitats. 
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:.iQANFx  Qualificació de l’activitat avaluable iANFx.  del nucli formatiu x  

:PfNFx  Prova final del nucli formatiu x  

� Qualificació dels resultats d’aprenentatge: 

Finalment, hi haurà una prova que contindrà tots elements treballats al llarg del curs. Aquesta 
prova tindrà un pes del 30% de la qualificació final dels resultats d’aprenentatge i, com a mínim, 
haurà de ser superior al 4,75 (en cas contrari l’alumne haurà de fer la prova de recuperació): 

3,07,0
5

51

⋅+⋅=
∑

−

QPfm
QNFx

QRA x  

Sent: 

:QRA Qualificació del mòdul formatiu segons la qualificació dels resultats d’aprenentatge 

x : un nucli formatiu (hi ha un total de 5 nuclis formatius)  

:QNFx Qualificació de cada nucli formatiu  

:QPfm  Qualificació prova final. Engloba els continguts i els resultats d’aprenentatge de 

tots els nuclis formatius 

Observació: Tots els nuclis formatius tenen el mateix pes perquè tenen la mateixa duració: 18h tal i 
com es mostra a l’apartat 4.3.3. 

Qualificació de l’actitud a classe: 

Suposa el 10% de la nota final i es valora la participació activa dels alumnes a l’aula així com el 
seu comportament i la puntualitat a l’arribada a les sessions i a l’entrega de les activitats. 

Qualificació de l’assistència: 

Suposa un altre 10% de la nota final. Per poder superar el mòdul formatiu s’ha d’haver assistit a 
més de un 60% de les sessions. 

La nota final serà proporcional a l’assistència que l’alumne hagi tingut. Per exemple, si un alumne 
assisteix al 100% de les sessions tindrà un 10 d’aquesta part, si assisteix al 80% de les sessions u 
8 i així successivament. 

Qualificació del mòdul formatiu: 

Un cop determinades totes les qualificacions, la nota final serà: 

1,01,08,0 ⋅+⋅+⋅= QASQACQmQM  

Sent: 

:QM Qualificació del mòdul formatiu 

:Qm Qualificació dels resultats d’aprenentatge 

:QAC Qualificació de l’actitud a classe 
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:QAS Qualificació de l’assistència 

El mòdul es considera aprovat si l’alumne obté una nota igual o superior a 5.  

Recuperacions: 

L’alumne té la possibilitat de fer una prova de recuperació si la qualificació final és igual o superior 
a 4 i inferior a 5. Si l’alumne obté una puntuació final inferior a 4 no podrà accedir a cap tipus de 
recuperació i, per tant, si vol superar el mòdul, l’haurà de repetir. 

Tanmateix, si l’alumne obté una puntuació inferior a 4,75 en la qualificació de la prova final del 
mòdul QPfm haurà de fer la recuperacío encara que la nota final QM sigui superior a 5. 

La recuperació consistirà en una prova escrita que contindrà tot ho treballat als diferents nuclis 
formatius. L’alumne haurà d’obtenir una puntuació com a mínim d’un 5.  

En el cas que l’alumne faci la prova de recuperació i la superi, la nota final del mòdul serà d’un 5 
independentment de la nota que obtingui a la prova escrita de recuperació. 

4.2.4 Espais, equipaments i recursos del mòdul 

Els espais finals es defineixen d’acord amb les disponibilitats d’ocupació de l’escola on es realitza 
el cicle formatiu. 

Descripció 
d’aula 

Capacitat 
de l’aula 

Equipament Utilització 

Polivalent 
35 
(ampliable 
al doble) 

-Pissarra 

- Projector 

-Ordinador amb Power Point 

-Explicacions professor 

-Treballs individuals i en grups 

- Exposicions orals 

- Proves escrites 

Aula 
d’informàtica 

35 
-Ordinadors amb Internet, 
Microsoft Word, Excel i 
Power Point 

- Activitats online 

- Treball en grup 

Taula 15. Espais, equipaments i recursos del mòdul formatiu. 

Al llarg del curs acadèmic es reservaran dues aules: Dues sales polivalents, una per cada grup. 
Aquestes aules són contigües i estan separades per una porta de tal manera que, en cal de que es 
consideri oportú totes dues aules es poden unir. 

A més, quan la activitat a realitzar ho requereixi, es podrà reservar una aula d’informàtica. 
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4.3 Unitat formativa  

En aquest apartat es mostren els passos que s’han seguit per tal de definir els nuclis formatius i les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge que conformen cada nucli i que, tal i com s’ha exposat 
amb anterioritat, conformen la única unitat formativa del mòdul formatiu. 

Mòdul formatiu Unitat Formativa Nuclis formatius Activitats i Proves dels nuclis 
formatius 

NF1 ANF1.1, ANF1.2 ... ANF1.i 

NF2 ANF2.1, ANF2.2 ... ANF2.i 

... ... 

Anglès Tècnic UF1: Anglès Tècnic 

NFx ANFx.1, ANFx.2 ... ANFx.i 
Taula 16. Resum passos a seguir per determinar la programació del mòdul formatiu. 

 4.3.1 Ordenació cronològica i contextualització de ls continguts (C) 

El primer pas es establir la ordenació dels continguts del mòdul segons es desitja que es presenti 
el temari. A la taula 17 s’observa la relació entre la nova nomenclatura dels continguts establerta 
per a aquest projecte (C1, C2,..) i la nomenclatura que fa servir el BOE [1], [2]. 

Contingut  Descripció del contingut (Nomenclatura segons el BOE) 

C1 

2. Interpretació de missatges escrits. (C1) 

2.1. Comprensió de missatges, manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes i normativa. (C1.1) 

2.2. Suports convencionals: correu postal, fax, entre d'altres, i suports telemàtics: 
correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres. (C1.2) 

2.3. Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
(C1.3) 

2.4. Idea principal i idees secundàries. (C1.4) 

C2 

4. Emissió de textos escrits. (C2) 

4.1. Complimentació de documents professionals bàsics del sector i de la vida 
quotidiana. (C2.1) 

4.2. Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians. (C2.2) 

4.3. Adequació del text al context comunicatiu. (C2.3) 

4.4. Registre. (C2.4) 

4.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut 
rellevant. (C2.5) 

4.6. Ús dels signes de puntuació. (C2.6) 

4.7. Coherència en el desenvolupament del text. (C2.7) 

C3 

1. Comprensió de missatges orals. (C3) 

1.1. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. (C3.1) 

1.2. Missatges directes, telefònics, gravats. (C3.2) 

1.3. Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
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(C3.3) 

1.4. Idees principal i secundàries. (C3.4) 

1.5. Diferents accents de llengua oral. (C3.5)  

C4 

3. Producció de missatges orals. (C4) 

3.1. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica 
del sector de les instal·lacions tèrmiques i de fluids (C4.1) 

3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de comprendre, 
petició d'aclariment, i altres. (C4.2) 

3.3. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions. (C4.3) 

3.4. Entonació com a recurs de cohesió del text oral. (C4.4) 

3.5. Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de 
registre. (C4.5) 

C5 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professi onal. (C5) 

5.1. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels 
països de llengua anglesa. (C5.1) 

5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions 
internacionals. (C5.2) 

5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un 
comportament socioprofessional amb la finalitat de projectar una bona imatge de 
l'empresa. (C5.3) 

5.4. Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que 
resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional. (C5.4) 

Taula 17. Detall dels continguts del mòdul formatiu 

4.3.2 Relació dels resultats d’aprenentatge (RA), c riteris d’avaluació 
(CA) amb els continguts (C) 

A continuació es relaciona els continguts amb els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. 

Continguts 

Resultats d’aprenentatge (RA)  Criteris d’avaluació (CA)  

C1.Interpretació de missatges escrits. 

2. Interpreta informació 
professional de l’àmbit de les 
instal·lacions tèrmiques i de 
fluids, continguda en textos 
escrits senzills, analitzant de 
forma comprensiva els seus 
continguts.  

 

2.1. Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua 
estàndard. 

2.2. Interpreta el contingut global del missatge.  

2.3. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al que es 
refereix.  

2.4. Identifica la terminologia utilitzada.  

2.5. Interpreta manuals tècnics, instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles tècnics, informes i normativa. 

2.6. Realitza traduccions de textos professional en llengua 
estàndard utilitzant material de suport en cas necessari.  

2.7. Interpreta el missatge rebut a través de mitjans 
diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d’altres.  

2.8. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i 
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utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció 
assistida o automatitzada de textos. 

C2.Emissió de textos escrits. 

4. Elabora textos professionals 
senzills en llengua estàndard 
utilitzant els registres adequats a 
cada situació.  

 

4.1. Redacta textos breus relacionats amb aspectes 
quotidians i/o professionals.  

4.2. Organitza la informació de manera coherent i 
cohesionada.  

4.3. Realitza resums de textos relacionats amb el seu 
entorn professional.  

4.4. Complimenta documentació específica de l'àmbit 
professional.  

4.5. Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic 
en la complementació de documents.  

4.6. Resumeix les idees principals d'informacions donades, 
utilitzant els seus propis recursos lingüístics.  

4.7. Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document a 
elaborar.  

C3.Comprensió de missatges orals.  

1. Reconeix informació 
professional i quotidiana de 
l’àmbit de les instal·lacions 
tèrmiques i de fluids, continguda 
en discursos orals emesos en 
llengua estàndard, analitzant el 
contingut global del missatge i 
relacionant-lo amb els recursos 
lingüístics corresponents.  

 

1.1. Situa el missatge en el seu context. 

1.2. Identifica la idea principal del missatge.  

1.3. Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o 
per un altre mitjà auditiu.  

1.4. Extreu informació específica en missatges relacionats 
amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana.  

1.5. Seqüència els elements constituents del missatge.  

1.6. Identifica les idees principals d'un discurs sobre l’àmbit 
professional, transmès pels mitjans de comunicació i 
emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.  

1.7. Reconeix les instruccions orals i segueix les 
indicacions.  

1.8. Pren consciència de la importància de comprendre 
globalment un missatge, sense entendre tots i cadascun 
dels elements del mateix.  

C4.Producció de missatges orals.  

3. Emet missatges orals clars i 
ben estructurats, participant com 
a agent actiu en converses 
professionals.  

 

3.1. Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o 
informals, utilitzats per a l'emissió del missatge. 

3.2. Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies 
d'interacció.  

3.3. Utilitza normes de protocol en presentacions.  

3.4. Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb la 
seva professió.  

3.5. Utilitza correctament la terminologia de la professió.  

3.6. Expressa sentiments, idees o opinions.  
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3.7. Enumera les activitats de la tasca professional.  

3.8. Descriu i seqüència un procés de treball de la seva 
competència.  

3.9. Justifica l'acceptació o no de propostes realitzades.  

3.10. Argumenta l'elecció d'una determinada opció o 
procediment de treball triat.  

3.11. Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix 
quan es consideri necessari.  

3.12. Aplica fórmules d'interacció adients en situacions 
professionals variades. 

C5.Coneixement de l'entorn sociocultural i professi onal. 

5. Aplica actituds i 
comportaments professionals en 
situacions de comunicació, 
seguint les convencions 
internacionals.  

 

5.1. Defineix els trets més significatius dels costums i usos 
del sector professional en l'ús de la llengua estrangera.  

5.2. Descriu els protocols i normes de relació social propis 
del país.  

5.3. Identifica els valors i creences propis de la comunitat 
on s'utilitza la llengua estrangera.  

5.4. Identifica els aspectes socioprofessionals propis del 
sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.  

5.5. Aplica els protocols i normes de relació social propis 
del país on s'utilitza la llengua estrangera.  

Taula 18. Relació dels RA, CA i C. 

4.3.3 Determinació dels nuclis formatius i temporit zació 

A partir de la relació anterior, el següent pas es determinar els nuclis formatius que conformen la 
unitat formativa UF1 i, conseqüentment, el mòdul formatiu Anglès Tècnic. 

Pel que fa el nom dels diferents nuclis formatius, s’ha intentat establir una nomenclatura que sigui 
clara i entenedora per l’alumnat. 

Hores Nom NF C RA CA 

18h Reading 1 C1 2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

18h Writing 2 C2 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

18h Listening 3 C3 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

18h Speaking 4 C4 3 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12 

18h 
knowledge of the 
sociocultural and 
professional 

5 C5 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

Taula 19. Nuclis formatius del mòdul. 

S’ha donat la mateixa importància als 5 nuclis formatius definits; doncs tots tenen la mateixa 
duració: 18hores. 
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Tenint en compte les sessions inicials i finals, la temporització del mòdul formatiu és la següent: 

Activitat 
Duració 
(hores) 

Presentació mòdul formatiu 3h 

NF1: Reading 18h 

NF2: Writing 18h 

NF3: Listening 18h 

NF4: Speaking 18h 

Nuclis formatius 

NF5: Knowledge of the sociocultural and professional 18h 

Examen final 3h 

Reflexió final 3h 

TOTAL Mòdul formatiu 99h 

Taula 20. Temporalització del mòdul formatiu. 

4.3.4 Disseny de les activitats d’ensenyament i d’a prenentatge (E/A) 

Un cop establerts els nuclis formatius, el següent pas es definir les activitats d’ensenyament i 
d’aprenentatge. Primer cal determinar la relació entre cada criteri d’avaluació i els subapartats dels 
continguts. 

Nucli formatiu C RA CA C Hores 

2.1, 2.2 C1.4 

2.3, 2.5, 2.8 C1.1 

2.4, 2.6 C1.3 

NF1. Reading C1 2 

2.7 C1.2 

18h 

4.1, 4.3 C2.2 

4.2 C2.7 

4.4, 4.5 C2.1 

4.6 C2.5 

NF2. Writing C2 4 

4.7 

 

C2.3, C2,4, C2.6 

 

18h 

NF3. Listening C3 1 1.1, 1.4 C3.1 18h 
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1.2, 1.5, 1.8 C3.4 

1.3 C3.2 

1.6 C3.3 

   

1.7 C3.5 

 

3.1, 3.2 C4.5 

3.3 C4.3, C4.4 

3.5, 3.7 C4.1 
NF4. Speaking C4 3 

3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12 

C4.2 

18h 

5.1, 5.3 C5.1 

5.2 C5.2 

5.4 C5.4 

NF5. knowledge of the 
sociocultural and 
professional 

C5 5 

5.5 C5.3 

18h 

Taula 21. Relació entre els CA i els subapartats dels C. 

A continuació s’ordenen els diferents subapartats dels continguts per ordre cronològic tal i com es 
vol impartir: 

Nucli formatiu C RA CA C Hores 

2.1, 2.2 C1.4 

2.4, 2.6 C1.3 

2.3, 2.5, 2.8 C1.1 

NF1. Reading C1 2 

2.7 C1.2 

18h 

4.6 C2.5 

4.7 C2.3, C2.4, C2.6 

4.4, 4.5 C2.1 

4.2 C2.7 

NF2. Writing C2 4 

4.1, 4.3 C2.2 

18h 
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1.2, 1.5, 1.8 C3.4 

1.1, 1.4 C3.1 

1.7 C3.5 

1.6 C3.3 

NF3. Listening C3 1 

1.3 C3.2 

18h 

3.3 C4.3, C4.4 

3.2, 3.1 C4.5 

3.5, 3.7 C4.1 
NF4. Speaking C4 3 

3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12 

C4.2 

18h 

5.4 C5.4 

5.1, 5.3 C5.1 

5.2 C5.2 

NF5. knowledge of the 
sociocultural and 
professional 

C5 5 

5.5 C5.3 

18h 

Taula 22. Ordenació dels subapartats dels C. 

4.3.5 Selecció de les activitats d’ensenyament i ap renentatge (E/A) i 
seqüenciació 
Un cop ordenats els subapartats dels continguts per ordre cronològic es defineixen les diferents 
activitats E/A: 

NF1: Reading (18h) 

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A1. Comprensió escrita (3 h) 2 C1.4 

 

2.1 

2.2 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C1.4. Idea principal i idees secundàries. 

 

2.1. Llegeix de forma comprensiva textos clars 
en llengua estàndard. 

2.2. Interpreta el contingut global del missatge. 

Taula 23. Activitat NF1.A1. 
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NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A2. Terminologia i documentació de les 
instal·lacions tèrmiques i de fluids (6h) 

2 C1.3 

C1.1 

 

2.4 

2.6 

2.3 

2.5 

2.8 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C1.3. Terminologia específica de l’àmbit de les 
instal·lacions tèrmiques i de fluids. 

C1.1. Comprensió de missatges, manuals 
tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o 
serveis, articles tècnics, informes i normativa. 

2.4. Identifica la terminologia utilitzada. 

2.6. Realitza traduccions de textos 
professional en llengua estàndard utilitzant 
material de suport en cas necessari. 

2.3. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al 
que es refereix. 

2.5. Interpreta manuals tècnics, instruccions, 
catàlegs de productes i/o serveis, articles 
tècnics, informes i normativa. 

2.8. Selecciona materials de consulta i 
diccionaris tècnics, i utilitza suports de 
traducció tècnics i les eines de traducció 
assistida o automatitzada de textos. 

Taula 24. Activitat NF1.A2. 

 

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A3. Principals canals de comunicació (6h) 2 C1.2 2.7 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C1.2. Suports convencionals: correu postal, 
fax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu 
electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, 
entre d'altres. 

2.7. Interpreta el missatge rebut a través de 
mitjans diversos: correu postal, fax, correu 
electrònic, entre d’altres. 

Taula 25. Activitat NF1.A3. 

 

 

 

 



Implantació d’Anglès Tècnic en Cicles Formatius de Grau Mig de la Família d’Instal·lació i Manteniment.      28 
        

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A4. Prova final NF1 (3h) 2 C1.1- C1.4 2.1- 2.7 

Taula 26. Activitat NF1.A4. 

NF2. Writing 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A1. Adequació del text (6h) 4 C2.5 

C2.3 

C2.4 

C2.6 

4.6 

4.7 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C2.5. Selecció lèxica, selecció d'estructures 
sintàctiques, selecció de contingut rellevant. 

C2.3. Adequació del text al context 
comunicatiu 

C2.4. Registre. 

C2.6. Ús dels signes de puntuació. 

4.6. Resumeix les idees principals 
d'informacions donades, utilitzant els seus 
propis recursos lingüístics. 

4.7. Utilitza les fórmules de cortesia pròpies 
del document a elaborar. 

Taula 27. Activitat NF2.A1. 

 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A2. Complimentació de documentació 
professional i quotidiana (6h) 

4 C2.1 4.4 

4.5 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C2.1. Complimentació de documents 
professionals bàsics del sector i de la vida 
quotidiana 

 

4.4. Complimenta documentació específica de 
l'àmbit professional. 

4.5. Aplica les fórmules establertes i el 
vocabulari específic en la complementació de 
documents. 

Taula 28. Activitat NF2.A2. 
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NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A3. Elaboració de textos senzills professionals i 
quotidians (3h) 

4 C2.7 

C2.2 

4.2 

4.1 

4.3 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C2.7. Coherència en el desenvolupament del 
text. 

C2.2. Elaboració de textos senzills 
professionals del sector i quotidians. 

4.2. Organitza la informació de manera 
coherent i cohesionada. 

4.1. Redacta textos breus relacionats amb 
aspectes quotidians i/o professionals. 

4.3. Realitza resums de textos relacionats 
amb el seu entorn professional. 

Taula 29. Activitat NF2.A3. 

 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A4. Prova final NF2 (3h) 4 C2.1- C2.7 4.1- 4.7 

Taula 30. Activitat NF2.A4. 

NF3. Listening 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A1. Comprensió oral (6h) 1 C3.4 

C3.1 

C3.5 

1.2 

1.5 

1.8 

1.1 

1.4 

1.7 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C3.4. Idees principal i secundàries. 

C3.1. Reconeixement de missatges 
professionals del sector i quotidians. 

C3.5. Diferents accents de llengua oral. 

 

1.2. Identifica la idea principal del missatge. 

1.5. Seqüència els elements constituents del 
missatge. 

1.8. Pren consciència de la importància de 
comprendre globalment un missatge, sense 
entendre tots i cadascun dels elements del 
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mateix. 

1.1. Situa el missatge en el seu context. 

1.4. Extreu informació específica en missatges 
relacionats amb aspectes usuals de la vida 
professional i quotidiana. 

1.7. Reconeix les instruccions orals i segueix 
les indicacions. 

Taula 31. Activitat NF3.A1. 

 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A2. Terminologia de les instal·lacions tèrmiques i 
de fluids (3h) 

1 C3.3 1.6 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C3.3. Terminologia específica de l’àmbit de les 
instal·lacions tèrmiques i de fluids. 

 

1.6. Identifica les idees principals d'un discurs 
sobre l’àmbit professional, transmès pels 
mitjans de comunicació i emesos en llengua 
estàndard i articulats amb claredat. 

Taula 32. Activitat NF3.A2. 

 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A3. Principals canals de comunicació (6h) 1 C3.2 1.3 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C3.2. Missatges directes, telefònics, gravats. 1.3. Reconeix la finalitat del missatge directe, 
telefònic o per un altre mitjà auditiu. 

Taula 33. Activitat NF3.A3. 

 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A4. Prova final NF3 (3h) 1 C3.1- C3.5 1.1- 1.8 

Taula 34. Activitat NF3.A4. 
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NF4. Speaking 

NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A1. Principis bàsics del discurs oral (6h) 3 C4.3 

C4.4 

3.3 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C4.3. Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. 
Combinacions i agrupacions. 

C4.4. Entonació com a recurs de cohesió del 
text oral. 

3.3. Utilitza normes de protocol en 
presentacions. 

 

Taula 35. Activitat NF4.A1. 

 

NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A2. Terminologia especifica de instal·lacions 
tèrmiques i de fluids (6h) 

3 C4.5 

C4.1 

3.2 

3.1 

3.5 

3.7 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C4.5. Marcadors lingüístics de relacions 
socials, normes de cortesia i diferències de 
registre. 

C4.1. Registres utilitzats en l'emissió de 
missatges orals. Terminologia específica del 
sector de les instal·lacions tèrmiques i de 
fluids 

 

3.2. Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió 
i estratègies d'interacció. 

3.1. Identifica i aplica els registres, directes, 
formals i/o informals, utilitzats per a l'emissió 
del missatge. 

3.5. Utilitza correctament la terminologia de la 
professió. 

3.7. Enumera les activitats de la tasca 
professional. 

Taula 36. Activitat NF4.A2. 
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NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A3. Manteniment del discurs oral (6h) 

 

3 C4.2 3.4 

3.6 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C4.2. Manteniment i seguiment del discurs 
oral: suport, demostració de comprendre, 
petició d'aclariment, i altres. 

 

3.4. Descriu fets breus i imprevistos 
relacionats amb la seva professió. 

3.6. Expressa sentiments, idees o opinions. 

3.8. Descriu i seqüència un procés de treball 
de la seva competència. 

3.9. Justifica l'acceptació o no de propostes 
realitzades. 

3.10. Argumenta l'elecció d'una determinada 
opció o procediment de treball triat. 

3.11. Sol·licita la reformulació del discurs o 
part del mateix quan es consideri necessari. 

3.12. Aplica fórmules d'interacció adients en 
situacions professionals variades. 

Taula 37. Activitat NF4.A3. 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A1. Importància de l'anglès a la vida personal i 
professional (3h) 

5 C5.4 5.4 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C5.4. Reconeixement de la llengua anglesa 
per aprofundir en coneixements que resultin 
d'interès al llarg de la vida personal i 
professional. 

5.4. Identifica els aspectes socioprofessionals 
propis del sector en qualsevol tipus de text i/o 
conversa. 

Taula 38. Activitat NF5.A1. 
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NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A2. Elements culturals més significatius dels 
països de llengua anglesa (6h) 

5 C5.1 

C5.2 

5.1 

5.3 

5.2 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C5.1. Identificació i interpretació dels elements 
culturals més significatius dels països de 
llengua anglesa. 

C5.2. Valoració de les normes socioculturals i 
protocol·làries en les relacions internacionals. 

 

5.1. Defineix els trets més significatius dels 
costums i usos del sector professional en l'ús 
de la llengua estrangera. 

5.3. Identifica els valors i creences propis de la 
comunitat on s'utilitza la llengua estrangera. 

5.2. Descriu els protocols i normes de relació 
social propis del país. 

Taula 39. Activitat NF5.A2.. 
 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A3. Recursos formals i funcionals per projectar 
una bona imatge de l'empresa en anglès (6h) 

5 C5.3 5.5 

Contingut subapartats Instruments d’avaluació 

C5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en 
situacions que requereixen un comportament 
socioprofessional amb la finalitat de projectar 
una bona imatge de l'empresa. 

5.5. Aplica els protocols i normes de relació 
social propis del país on s'utilitza la llengua 
estrangera. 

Taula 40. Activitat NF4.A3. 
 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Continguts 
subapartats 

CA 

A4. Prova final NF5 (3h) 5 C5.1- C5.4 5.1- 5.5 

Taula 41. Activitat NF5.A4. 

4.3.6 Definició de les activitats d’ensenyament i d ’aprenentatge (E/A) i 
instruments d’avaluació 

En aquest apartat es defineixen les activitats de les diferents unitats formatives amb la 
corresponents activitats d’E/A i els instruments d’avaluació. 
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NF1: Reading (18h) 

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A1. Comprensió escrita 3 h. 

- Classe magistral. Tècniques per 
interpretar textos escrits en anglès (1h) 

� Interpretació del contingut global 
del missatge 

� Diferenciació de idea principal i 
secundària 

-   Comprensió escrita de un text escrit (1h) 

- Prova escrita. Extreure les idees 
principals i secundàries de un text escrit en 
llengua estàndard: oferta de treball (1h) 

2 C1.4 

 

2.1 

2.2 

 Prova escrita ANF1.1 

Extreure les idees principals 
i secundàries de un text 
escrit en llengua estàndard.  

Taula 42. Activitat ANF1.1 i instruments d’avaluació. 
 

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A2. Terminologia i documentació 
de les instal·lacions tèrmiques i 
de fluids 

6 h. 

- Classe magistral. Terminologia específica 
de l’àmbit de les instal·lacions tèrmiques i 
de fluids (3h) 

- Treball en grups. Interpretació de 
documentació tècnica i identificació de la 
terminologia emprada (3h) 

2 C1.3 

C1.1 

 

 

2.4 

2.6 

2.3 

2.5 

2.8 

 

 Treball en grup ANF1.2 

A partir de documentació 
tècnica com manuals, 
instruccions, catàlegs, 
articles tècnics, informes o 
normativa segons el grup, 
identificar la terminologia 
emprada i interpretar el 
missatge.  

Taula 43. Activitat ANF1.2 i instruments d’avaluació. 
 

NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A3. Principals canals de 
comunicació 

6 h. 

- Treball en grup. Determinació dels trets 
més significatius dels missatges segons el 
canal pel qual es rebi la informació. (3h) 

- Treball en grup. Interpretar un missatge 
tècnic proporcionat a cada grup. (3h) 

2 C1.2 

 

2.7 

 

 Entrega en grup ANF1.3 

A partir d’un missatge d’un 
canal determinat com pugui 
ser: correu postal, fax, 
correu electrònic, interpretar 
el missatge rebut. 

 

Taula 44. Activitat ANF1.3 i instruments d’avaluació. 
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NF1: Reading (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge R
A 

Cont. CA Instruments d’avaluació 

A4. Prova final NF1 3 h. 

Contestar una sèrie de preguntes en 
relació a un Currículum Vitae i una carta de 
presentació de un professional del sector. 

2 C1.1- 
C1.4 

 

2.1- 
2.7 

 Prova final PfNF1 

Prova escrita. 

Taula 45. PfNF1 i instruments d’avaluació. 

NF2. Writing 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A1. Adequació del text 6 h. 

- Classe magistral. Trets més importants de 
l’escriptura en anglès (3h) : 

� Signes de puntuació 

� Selecció lèxica, selecció 
d'estructures sintàctiques, selecció 
de contingut rellevant 

� Registre 

� Adequació del text al context 
comunicatiu 

- Treball en grup. Resum (3h). 

4 C2.5 

C2.3 

C2.4 

C2.6 

4.6 

4.7 

 

Entrega en grup ANF2.1 

Resum aplicant les fórmules 
establertes i el vocabulari 
específic en la 
complementació de 
documents i resumint les 
idees principals amb 
llenguatge propi. 

 

Taula 46. Activitat ANF2.1 i instruments d’avaluació. 

 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A2. Complimentació de 
documentació professional i 
quotidiana 

6 h. 

 -Classe magistral (3h) 

� Documentació professional bàsica 

� Documents de la vida quotidiana  

- Exercici en grup. Complimentació de un 
document professional (3h) 

4 C2.1 4.4 

4.5 

Exercici en grup ANF2.2 

Omplir un document 
específic de l’àmbit 
professional. 

 

Taula 47. Activitat ANF2.2 i instruments d’avaluació. 
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NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A3. Elaboració de textos senzills 
professionals i quotidians 

3 h. 

- Activitat puntuable individual. Currículum 
Vitae (3h). 

4 C2.7 

C2.2 

4.2 

4.1 

4.3 

Activitat Individual ANF2.3 

Redacció del CV. 

Taula 48. Activitat ANF2.3 i instruments d’avaluació. 

 

NF2. Writing (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge R
A 

Cont. CA Instruments d’avaluació 

A4. Prova final NF2 3 h. 

Carta de presentació a partir de una oferta 
de treball. 

4 C2.1- 
C2.7 

4.1- 
4.7 

 Prova final PfNF2 

 Prova escrita. 

Taula 49. PfNF2 i instruments d’avaluació. 

NF3. Listening 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A1. Comprensió oral 6h 

- Classe magistral. Indicacions per tal de 
treballar la comprensió oral: (3h) 

� Idees principals i secundàries  

� Accents 

� Missatges orals 

- Sessió d’àudio. Aspectes treballats a la 
sessió anterior (1h) 

- Activitat d’àudio en grup. Entrevista de 
treball del sector. (2h) 

1 

 

C3.4 

C3.1 

C3.5 

1.2 

1.5 

1.8 

1.1 

1.4 

1.7 

Activitat d’àudio en grup 
ANF3.1 

D’un arxiu d’àudio, extreure 
la idea principal i respondre 
una sèrie de preguntes. 

 

Taula 50. Activitat ANF3.1 i instruments d’avaluació. 
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NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A2. Terminologia de les 
instal·lacions tèrmiques i de fluids 

3h 

- Sessió audiovisual. Visualització de un 
vídeo del sector. (3h) 

1 C3.3 1.6 Sessió audiovisual en 
grup ANF3.2 

Respondre preguntes 
relacionades amb un vídeo 
del sector. 

Taula 51. Activitat ANF3.1 i instruments d’avaluació. 

 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A3. Principals canals de 
comunicació 

6h 

- Classe magistral. Tècniques per millorar la 
comprensió auditiva en converses 
telefòniques. (2h) 

- Àudio. Conversa telefònica entre 
professionals del sector. (4h) 

1 C3.2 1.3 Treball en grup ANF3.3 

Transcripció de una 
conversa telefònica 
mantinguda per dos 
professionals del sector. 

Taula 52. Activitat ANF3.2 i instruments d’avaluació. 

 

NF3. Listening (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A4. Prova final NF3 3 h. 

- Requisits per una posició de treball. 

1 C3.1- 
C3.5 

1.1
- 
1.8 

 Prova final PfANF3 

Prova escrita. 

Taula 53. PfNF3 i instruments d’avaluació. 

NF4. Speaking  

NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A1. Principis bàsics del discurs 
oral 

6h 

- Classe magistral (2h) 

� Sons i fonemes 

� Combinacions i agrupacions 

� Entonació 

- Presentació de un mateix (4h)  

3 C4.3 

C4.4 

3.3 Presentació personal 
ANF4.1 

Presentació personal de 
cada alumne. 

 

Taula 54. Activitat ANF4.1 i instruments d’avaluació. 
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NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A2. Terminologia especifica de 
instal·lacions tèrmiques i de fluids 

 

6h 

- Classe magistral. Terminologia específica 
del sector de les instal·lacions tèrmiques i 
de fluids i registres. (3h) 

- Debats en grups. Dinàmica de grup (3h) 

3 C4.5 

C4.1 

3.2 

3.1 

3.5 

3.7 

Debat en grup ANF4.2 

Utilitzar nexes d’unió, 
expressar opinions, aplicar 
terminologia del sector i 
registres. 

Taula 55. Activitat ANF4.2 i instruments d’avaluació. 

 

NF4. Speaking (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A3. Manteniment del discurs oral 

 

6h 

- Treball per parelles. Entrevista de treball 
(6h) 

3 C4.2 3.4 

3.6 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

Diàleg per parelles PfNF4 

Entrevista de treball utilitzant 
l’argumentació, en ordre 
coherent, aplicant fórmules 
d’interacció apropiades. 

Taula 56. PfNF4 i instruments d’avaluació 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A1. Importància de l'anglès a la 
vida personal i professional 

 

3h 

- Sessió audiovisual amb comentari de text 
individual (3h). 

5 C5.4 5.4 Sessió audiovisual ANF5.1 

Comentari de text individual. 

Taula 57. Activitat ANF5.1 i instruments d’avaluació. 
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NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A2. Elements culturals més 
significatius dels països de 
llengua anglesa 

 

6h 

- Cerca d’informació sobre: (6h) 

� Països on es parla en anglès 

� Elements culturals més significatius 

� Normes per establir relacions 
internacionals 

5 C5.1 

C5.2 

 

5.1 

5.3 

5.2 

Document per grups 
ANF5.2 

Presentació de 
documentació incloent: 

� Elements culturals 
dels països de 
llengua anglesa  

� Costums 

� Valors i creences  

� Protocols i normes 
propis del país 

� Usos del sector 
professional 

Taula 58. Activitat ANF5.2 i instruments d’avaluació. 

 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A3. Recursos formals i funcionals 
per projectar una bona imatge de 
l'empresa en anglès 

6h 

- Classe magistral. Tècniques, expressions i 
paraules clau per projectar una bona 
imatge. (3h) 

- Exercici individual. Preparació presentació 
oral. Representant empresa (3h) 

5 C5.3 5.5 Prova escrita individual 
ANF5.3 

Preparació de una 
presentació individual. 

Taula 59. Activitat ANF5.3 i instruments d’avaluació. 

 

NF5. knowledge of the sociocultural and professiona l (18h) 

Activitats d’ensenyament i aprenentatge RA Cont. CA Instruments d’avaluació 

A4. Prova final NF5 3 h. 

Exposició oral de la ANF5.3 
5 

C5.1- 
C5.4 

5.1- 5.5 
Prova final oral PfNF5  
Exposició oral 

Taula 60. PFNF5 i instruments d’avaluació. 

4.3.7 Avaluació i qualificació dels resultats d’apr enentatge (RA) i de la 
unitat formativa (UF) 

La Taula 61 mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació. 
(Veure apartat 4.2.3 per veure l’avaluació de la unitat formativa en detall): 
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Instruments d’Avaluació (%) Qualificació dels 
RA 

Activitats (70%) Proves escrites (30%) 

QRA1 ANF3.1, ANF3.2, ANF3.3 PfNF3 

QRA2 ANF1.1, ANF1.2, ANF1.3 PfNF1 

QRA3 ANF4.1, ANF4.2 PfNF4 

QRA4 ANF2.1, ANF2.2, ANF2.3 PfNF2 

QRA5 ANF5.1, ANF5.2, ANF5.3 PfNF5 
Taula 61. Qualificació de les RA. 

4.3.8 Metodologia emprada, espais, equipaments i re cursos de la 
unitat formativa 

Pel que fa aquest apartat cal dir que, donat que existeix una única unitat formativa UF1 aquesta 
informació es la mateixa que pel mòdul formatiu i, per tant, es troba recollida a l’apartat 4.2.4 de la 
memòria. 

4.4 Activitats d’ensenyament- aprenentatge (E/A) en  altres 
mòduls formatius 

Tal i com s’exposa a l’apartat 2.4, tots dos cicles formatius; GMIFC i CMIPC han d’incloure certs 
resultats d’aprenentatge així com criteris d’avaluació vinculats amb Anglès Tècnic en mòduls aliens 
a aquest. Segons el cicle formatiu en qüestió, al departament d’ensenyament [3] s’indica en quins 
mòduls formatius es poden incloure aquests RA i CA. 

Per tal de minimitzar l’impacte sobre la planificació dels diferents mòduls que s’hi poden veure 
afectats, i seguint el principi de unificació de ambdós cicles pel que fa Anglès Tècnic, s’ha decidit, 
conjuntament amb el coordinador de la família d’Instal·lació i Manteniment, que el mòdul escollit 
per incloure aquests RA i CA sigui el mòdul de Síntesi. 

� Mòdul: Síntesi 

� Durada: 66 hores. 

� Hores de lliure disposició en el mòdul: no se n’assignen 

En el cicle GMIFC el mòdul de Síntesi és el mòdul 11 mentre que al cicle CMIPC es tracta del 
mòdul 12 (veure apartat 2.1). 

L’escola, en la qual s’està realitzant aquest projecte, planifica cada curs acadèmic una 
determinada activitat a desenvolupar al mòdul de Síntesi (fen-te una activitat nova cada any). S’ha 
escollit aquest mòdul donat que es disposa de total llibertat per incorporar l’anglès i perquè la 
planificació del mòdul encara no està feta, i per tant no caldrà fer cap modificació sobre altres 
programacions ja fetes. 

Donat que l’activitat prevista pel mòdul de Síntesi al curs acadèmic 2012- 2013 encara no està 
definida, no és possible definir les activitats a realitzar que satisfaran els RA i CA pel que fa 
l’Anglès Tècnic. 
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4.5 Atenció a la diversitat 

4.5.1 Nivell d’anglès 

A l’aula, la diversitat roman bàsicament en el nivell de l’idioma. Tal i com ja s’ha exposat, donat que 
es tracta de cicles de grau mig, molts dels alumnes només han cursat anglès durant l’educació 
secundària obligatòria i, la gran majoria no ha estudiat més anglès des de aleshores. A més, l’edat 
de l’alumnat és diversa, i tal i com mostren els estudis de l’apartat 2.5, per estadística els joves 
tenen un millor nivell d’anglès. Per fer la comprovació del nivell d’anglès de l’alumnat, es va 
presentar una prova de nivell online [7] als alumnes del cicle formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions 
Frigorífiques i de Climatització (GMIFC). Es tracta d’un qüestionari tipus test on es formulen 
preguntes que comencen per un nivell elemental i progressivament augmenten de nivell fins al 
nivell avançat. Al final del test ja es poden conèixer els resultats. 

Per aquesta primera promoció d’alumnes, els resultats de les proves de nivell han estat els 
següents: 
 

Nivell d’anglès Número d’alumnes % Alumnes 

Elemental 9 25,7 

Pre intermedi 13 37,1 

Intermedi 8 22,8 

Pre avançat 3 8,6 

Avançat 2 5,7 

Total alumnes de GMIFC 35 100 

Taula 62. Resultat proves de nivell d’anglès als alumnes de GMIFC. 

S’observa que, majoritàriament, els alumnes tenen un nivell d’anglès mig- baix. Per tant, el 
contingut del mòdul s’haurà de centrar en aquest nivell si bé es cert que s’haurà de tenir en compte 
que hi han alumnes amb nivell mig i alt. 

4.5.2 Diferents cicles formatius 

Aquest mòdul formatiu es cursa a dos cicles formatius diferents: GMIFC i CMIPC el que suposa 
que el contingut d’aquest mòdul no serà el mateix per ambdós cicles. El currículum serà, 
majoritàriament igual, però pel que fa les activitats on es treballa documentació tècnica i vocabulari 
específic el contingut haurà de ser específic per cada cas. 

4.6 L’anglès als cicles formatius 

4.6.1 Conceptes claus 

Els resultats d’aprenentatge, així com criteris d’avaluació i continguts venen donats pel mòdul 
formatiu i determinen la programació del curs. Es cert, però, que es disposa de certa llibertat per 
incloure aquestes àrees (RA, CA i C) podent treballar amb diferents temàtiques.  

De manera informal, es va preguntar als alumnes del GMIFC quines eren les seves inquietuds i 
que n’esperaven d’un mòdul en anglès. La resposta va estar contundent: poder disposar d’eines 
per enfrontar-se a una entrevista de treball o a fer un currículum; en definitiva, per millorar la seva 
integració al món laboral. 
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Per aquest motiu, i malgrat no hi sigui present als continguts específics del mòdul formatiu, s’ha 
respectat la normativa en relació als RA, CA i C i s’han inclòs conceptes que es consideren claus 
per l’alumnat de cara a enfrontar-se al món laboral: 

� Ofertes de treball 

� Currículum Vitae 

� Carta de presentació 

� Entrevista de treball 

� Conversa telefònica 

� Requisits per una posició de treball 

� Conversa telefònica 

� Requisits per una posició de treball 

� Presentació personal 

� Dinàmica de grup 

� Representar a la teva empresa 

Aquests conceptes s’hi troben recollits a les diferents activitats dels nuclis formatius definits a 
l’apartat 4.3.6 (paraules claus que estan subratllades). 

4.6.2 Idioma de les sessions 

A l’hora de determinar la programació del mòdul, una de les qüestions importants que es van 
plantejar va ser quin seria l’idioma de les sessions.  

De la prova de nivell feta als alumnes de GMIFC (resultats recollits a l’apartat 4.5) es pot concloure 
que al voltant del 60% de l’alumnat no podria seguir el ritme de les sessions si aquestes es 
realitzesin en anglès donat el seu nivell. Conjuntament amb el coordinador de l’especialitat, s’ha 
considerat una taxa suficientment alta com per no menysprear-la i per tant s’ha decidit que les 
sessions s’impartiran majoritàriament en català i/o castellà si bé seria convenient la combinació 
d’aquestes sessions amb d’altres en anglès per veure la resposta del grup. 
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5. Conclusions 
La inclusió de l’anglès als cicles formatius esdevé fonamental per fomentar la integració dels 
estudiants al món del treball en el marc europeu i internacional. L’adaptació dels currículums 
integrant mòduls formatius d’anglès és un primer pas. 

Adaptar el currículum d’un cicle formatiu per la inclusió d’un nou mòdul formatiu es un procés 
complex, doncs suposa partir de zero pel que fa la programació del mòdul formatiu pròpiament dit.  

Per cada unitat formativa, cal definir els nuclis formatius i les corresponents activitats 
d’ensenyament i aprenentatge amb el que suposa: relació de continguts amb resultats 
d’aprenentatge i criteris d’avaluació, ordenació dels diferents continguts, temporització de les 
activitats i determinació de l’horari entre d’altres.  

Respectant els resultats d’aprenentatge, continguts i criteris d’avaluació, la programació dels nuclis 
formatius, així com de les activitats puntuables, la estableix el cos docent, disposant de certa 
flexibilitat per ordenar els continguts del mòdul i definir els nuclis formatius i les activitats 
puntuables segons convingui. 

Tanmateix, cal integrar el mòdul a la resta del cicle formatiu, coordinant professorat, assignatures 
compartides amb altres cicles formatius i aules disponibles aconseguint un resultat final coherent 
per alumnat i professorat. 

Sense experiència prèvia en la impartició de un mòdul formatiu, en cal un primer punt de partida. 
En primer lloc cal detectar quins són els punts forts i febles del grup en la matèria, i conèixer les 
seves expectatives pel que fa el mòdul formatiu. Malgrat partir d’aquesta primera referència, caldrà 
adaptar la forma del mòdul a mida que avanci el curs i també caldrà treballar l’atenció a la 
diversitat, doncs el nivell d’anglès no és el mateix per tot l’alumnat. 

Tan important és treballar la llengua anglesa als cicles formatius com treballar amb un contingut 
que en resulti útil per l’alumnat, sobretot pel seu futur professional. Treballar sobre el Currículum 
Vitae, possibles entrevistes de treball o cartes de presentació dotarà a l’estudiantat d’eines per 
aconseguir un dels principals objectius que suposa la inclusió del mòdul Anglès Tècnic als cicles 
formatius del grau mig de la família d’Instal·lació i Manteniment: la integració dels estudiants al 
món del treball al marc internacional. 
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