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AF_001_Basic technical English vocabulary in optics 
 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu de la proposta formativa és que els alumnes siguin capaços de: 

• Entendre informació i documentació redactada en anglès relacionada amb el 
sector de l’òptica. 

• Atendre les demandes que ens faci un client en una òptica, en llengua anglesa. 
• Mantenir un diàleg de venda en llengua anglesa. 

 
 
Descripció del material docent 
  
Aquesta activitat formativa consta de dos unitats, en les quals es treballarà: vocabulari, 
escoltar i parlar. La nostra proposta no presenta la necessitat d’escriure, ja que es 
tracta d’una activitat l’objectiu de la qual és bàsicament la conversa per a poder 
atendre a un client en llengua anglesa. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’activitat formativa es realitzarà a l’aula i al dispensing d’òptica. A l’aula, el professor 
disposarà d’ordinador amb internet, canó projector i altaveus.  
 
La primera unitat es farà a l’aula per tal de poder fer la presentació del power point, 
previ a l’activitat del vocabulari bàsic. 
 
L’altra unitat es farà entre l’aula i el dispensing. A l’aula es treballarà el vocabulari 
específic i el diàleg, amb l’ajuda del professorat i de diferents pàgines d’internet en les 
quals podran escoltar com es diuen correctament aquelles paraules de les quals 
dubtin. Una vegada han treballat el text, aniran per parelles al dispensing, on amb el 
seu mòbil faran la gravació de la conversa, la qual hauran d’enviar a través del moodle 
al professorat. 
 
La temporització de les activitats es troba a la documentació complementària (10 
hores). 
 
L’avaluació de les activitats i unitats es troba al document de Guia del Professorat. 
 
 
Recursos emprats 
 
En la proposta didàctica presentada, s’han utilitzat diversos recursos didàctics, els 
quals s’indiquen a continuació: 
 
 
Unitat 1: Vocabulary 
http://myeyelab.com/eyeglass-parts-anatomy-of-prescription-glasses/ 
http://www.allaboutvision.com/eyeglasses/eyeglass_frame_materials.htm 
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http://www.thinglink.com/scene/584076849106124803 
 

 
Unitat 2: Selling Sunglasses 
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_opticians 
 
 
PRONUNCIATION: 
http://www.howjsay.com/ 
http://vozme.com/index.php?lang=en 
http://www.merriam-webster.com 
http://oxforddictionaries.com/ 
 
ACTIVITIES IN ENGLISH: 
https://www.thinglink.com/ 
http://www.myenglishteacher.eu/blog/shopping-vocabulary/#EDBHLpMrGi8udFZK.99  
http://www.voxopop.com/group/e2a77d88-9e40-4be9-a8f5-26f535d8b1a6 
https://present.me/view/70603-presentacio-emprenadoria-pdf 
 
 
Ubicació curricular del material docent 
  
Aquest material docent està adreçat al Cicle Formatiu de Grau Superior Òptica d’Ullera 
(LOGSE). 
 
El material proposat respon a donar resposta a una necessitat del mercat laboral. A 
l’actualitat, no es contempla al currículum d’aquest cicle la competència lingüística 
específica en llengua anglesa. Així doncs, dins dels crèdits de DRIO ( Disseny i 
Reparació d’Instruments Òptics) i ACLI (Atenció a la Clientela), s’ha incorporat aquesta 
activitat de 10 hores com a competència transversal lingüística, ja que aquesta si es és 
present al nostre currículum 
 
Així doncs, es farà com una activitat conjunta d’aquestes dos crèdits, i s’ubicarà com a 
unitat didàctica del crèdit d’ACLI, ja que és pròpiament on es treballa l’atenció al client, 
tot i així, el vocabulari tècnic també és present a DRIO, sobretot a les unitats 3 i 4. 
 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
• Guia del professor (GP) 
• Descripció detallada (DD) 
• Planificació de l’activitat 

 
Material de treball per a l’alumnat: 

• Activitat: 
o Unit 1: Basic Vocabulary English Optical 
o Unit 2: Selling sunglasses 
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• Imatges 
 

 
Autoria 
 
Aquest material ha estat creat per Carmen Uroz Bernabé, professora del CFGS Òptica 
d’Ullera, Institut Joan Brossa (Barcelona)  
 
L’Institut Joan Brossa forma part del Pla d’Incorporació de les Llengües Estrangeres 
(PILE). En el nostre centre també es troba la família de comerç, la qual té oferta de 
programa Erasmus a l’estranger, així com diferents crèdits en llengua anglesa. 
 
 
 


