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MP01-Emergency situations  
 
 
 
Aims 
 
• To be able to understand survival rules and instructions. 
• To be able to use and understand the Standard Maritime Phrases of the IMO (only 

the part related to safety and security onboard and passengers care). 
• To be able to understand survival manuals and give information related to them. 
• To be able to communicate and give instructions to the crew and passengers in 

case of emergency on board. 
• To be able to give technical instructions to the crew, passengers or professionals 

(only the part related to safety and security onboard). 
 
 
Description of the materials 
  
The materials used in this Formative Activity are mainly interactive and online materials 
that can be used directly on the web or moodle, or print them to use in class. The Units 
that work with the written skills (reading, writing) use mainly pdf files or online activities 
related to vocabulary. There are also nautical glossaries to check all the specific 
vocabulary, but students also have to build their own glossary. 
 
On the other hand, when the Unit works with the oral skills (listening and speaking) the 
material is based on audio files or videos, which the students can use or download to 
use in class (they will need to bring headphones in class). 
 
The materials are mostly real materials, which are not specific for teaching purposes, 
since the maritime field doesn't have a lot of material for education with young people, 
but for mariners or people who are already working at sea. 
 
 
Didactic and methodological aspects 
 
The timing of the Formative Activity should be the following: 
• Unit 1: 3 hours 
• Unit 2: 3 hours 
• Unit 3: 3 hours 
• Unit 4: 3 hours 
• Unit 5: 3 hours 
• TOTAL TIME: 16 hours (1 hour for the test) 
 
The Units will be done with all the class, although in some activities students will be 
divided by groups. The teacher's guide will contain other proposals for activities in case 
of extra time or in case of diversity. 
 
 
Resources  
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The main programs used for the classes will be moodle, youtube and MarEng (a 
specialised program). 
 
All the materials and programs used are linked in the Units and you will be able to 
obtain the link clicking on every activity. 
 
The listenings are obtained from a book that has sources online and which is used to 
provide ideas to do activities. The reference is Inglés técnico marítimo, by Maria José 
Carrasco Cabrera. 
 
 
Curricular location of the teaching material 
  
The materials used in the Formative Activity should and could be used as a part of the 
Professional Module of English in the Upper Level training cycles of the maritime family 
(the navigational and the engines cycles). 
 
Learning outcomes (from the xtec webpage > curriculum i formació) that will be 
worked when using all the materials: 
1. Reconeix informació professional i quotidiana del sector marítim continguda en tot 

tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua 
estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge (Listening skills) 

2. Interpreta informació professional del sector de transport marítim de passatgers i 
mercaderies i de pesca extractiva  continguda en textos escrits complexos, 
analitzant de forma comprensiva els seus continguts (Reading comprehension) 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en el sector de transport 
marítim de passatgers i mercaderies i de pesca extractiva, analitzant el contingut 
de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l’interlocutor (Speaking skills). 

4. Elabora documents i informes propis de l’àmbit professional del sector de transport 
marítim de passatgers i mercaderies i de pesca extractiva o de la vida quotidiana, 
utilitzant els registres adequats a cada situació (Writing skills) 

5. Aplica actituds i comportaments professionals del sector de transport marítim de 
passatgers i mercaderies i de pesca extractiva en situacions de comunicació, 
seguint les convencions internacionals (Social skills and international conventions) 

 
Assessment criteria (selected from the xtec webpage > curriculum i formació) that will 
be worked with when using all the materials: 
 
1.1 Identifica la idea principal del missatge. 
1.2 Reconeix la finalitat de missatges auditius pronunciats en llengua estàndard 
identificant l’estat d’ànim i el to del parlant. 
1.3  Extreu informació d’enregistraments en llengua estàndard relacionades amb la 
vida professional i quotidiana. 
1.4 Identifica els punts de vista i les actituds del parlant. 
1.5 Identifica les idees principals de declaracions i missatges sobre temes concrets i 
abstractes, en llengua estàndard i amb un ritme normal. 
1.6 Comprèn amb tot detall el que se li diu en llengua estàndard, fins i tot en un 
ambient amb soroll de fons. 
 
2.1. Llegeix amb un alt grau d’independència, adaptant l’estil i la velocitat de la lectura 
a diferents textos i finalitats. 



                                                                                                           

3/4  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/es/deed.ca  

  

2.2. Interpreta, amb detall, textos extensos i de relativa complexitat, relacionats amb 
l’àmbit professional. 
2.3. Relaciona el text amb l’àmbit del sector a què es refereix. 
2.4. Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes 
sobre una àmplia sèrie de temes professionals i decideix si és oportú 
una anàlisi més profunda. 
2.5. Realitza traduccions de textos complexos utilitzant material de suport si s’escau. 
2.6. Interpreta missatges tècnics rebuts a través de mitjans diversos: correu postal, fax, 
correu electrònic, entre d’altres. 
2.7. Interpreta instruccions extenses i complexes, relacionats amb l’àmbit professional. 
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. 
 
3.1. Identifica els registres utilitzats per a l’emissió del missatge. 
3.2. S’expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes 
professionals o quotidians, marcant amb claredat la relació entre les idees. 
3.3. Comunica espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les 
circumstàncies. 
3.4. Utilitza normes de protocol en presentacions formals i informals. 
3.5. Utilitza correctament la terminologia de la professió. 
3.6. Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i 
arguments adequats. 
3.9. Sol·licita la reformulació del discurs o part del mateix quan es consideri necessari. 
 
4.1. Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb 
l’àmbit professional sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de 
diverses fonts. 
4.2. Organitza la informació amb correcció, precisió, coherència i cohesió, sol·licitant 
i/o facilitant informació de tipus general o detallada. 
4.3. Redacta informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants 
que serveixin de suport. 
4.6. Resumeix articles, notícies o informacions de l’àmbit professional, utilitzant un 
vocabulari ampli per evitar la repetició freqüent. 
4.7. Extreu la informació essencial de manuals d’instruccions tècnics i altres 
documents escrits habituals en la professió. 
 
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 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. 
 
 
Attached documents 
 
Material for the teachers: 

• Teacher's guide 
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Material for the students: 
• Formative Activity 
• Other documents 

 
 
Author 
 
This material is adapted to the Upper Level Training Cycle of Navigation that is taught 
in The Nautical High School in Catalonia (Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya). Some of the sources are taken from books from the 
school library. 
 
 
Images 
 
The image included in the Unit 4 is taken from: 

Alert! 
The International Maritime Human Element  
Bulletin 
The Nautical Institute 

 


