
                                                                                                       

TMV04-Mechanics

Objectius

•  Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges

directes, telefònics, gravats o en qualsevol tipus de format escrit.

• Comprensió  de  missatges,  textos,  manuals  tècnics,  articles  bàsics

professionals i quotidians.

• Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de comprendre,

petició d'aclariment, i altres. 

• Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians. 

• Reconeixement i ús de la terminologia específica del transport, manteniment de

vehicles i electromecànica de vehicles. (Vocabulari tècnic)

• Selecció  materials  de  consulta  i  diccionaris  tècnics,  i  utilitza  suports  de

traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

• Utilització  correcta de la  terminologia  tècnica  relacionada  amb el  sector  del

transport  i  manteniment  de  vehicles  i  utilitzada  habitualment  en  el

desenvolupament de la seva professió.

Descripció del material docent

 

L'anglès  és  avui  en  dia  una  part  essencial  per  al  futur  professional  dels  nostres

alumnes.  Som  conscients  de  les  necessitats  del  nostre  alumnat  i  també  de  les

dificultats que tenen a l'hora d'aprendre una llengua estrangera. És per aquest motiu

que  aquesta  proposta  formativa  vol  ajudar  els  alumnes  a  millorar  els  seus

coneixements tant actius com passius.
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Aquest material ha estat creat per a cobrir els principals continguts i àrees que els

alumnes necessitaran en la seva futura vida professional. És vital que siguin capaços

d'adquirir les destreses lingüístiques i el vocabulari necessaris per poder comunicar-se

en llengua anglesa.

Aspectes didàctics i metodològics

Al llarg d'aquesta proposta formativa, el professor podrà adaptar els materials al seu

grup concret d'alumnes. Hem de tenir en compte la diversitat del nivells a dintre d'un

grup  classe  de  Cicles  Formatius,  ja  que  aquesta  serà  una  constant  en  el  procés

d'ensenyament-aprenentatge. És per això que els materials estan pensats per a que

cada alumne pugui treballar al seu ritme segons les seves necessitats. 

Per una altra banda,  els  professors crearan l'atmosfera de treball  correcta a l'aula

afavorint així  un aprenentatge eficient. Aquest aprenentatge serà sempre significant

i anirà relacionat amb el futur camp de treball dels nostres alumnes.

Els estudiants milloraran la seva competència lingüística en llengua anglesa si aprenen

en un ambient relaxat i participatiu on puguin progressivament ser conscients del seu

propi procés d'aprenentatge.

El treball en equip pot ser també una bona manera de tractar la diversitat de nivells a

l'aula.

El professor haurà de actuar com a font  d'informació lingüística per als estudiants,

promovent una actitud positiva envers la llengua i la cultura angleses.

Aprendre una llengua no és només una qüestió lingüística. És molt més. Contribueix a

desenvolupar  actituds  de  respecte,  interès  i  comunicació  amb  persones  d'altres

cultures. És un vehicle per entendre problemes i temes globals, al mateix temps que

ajuda a adquirir altres estratègies d'aprenentatge.
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Els estudis de FP continuen amb el procés d'aprenentatge de l'anglès engegat ja a

l'educació  secundaria.  Es  tindrà  en  compte  el  seu  aprenentatge  previ,  ja  que  els

alumnes  haurien  de ser  capaços  d'interactuar  en  diferents  situacions  del  món del

treball.

Recursos emprats

Unit 1. A new mechanic in the garage.

Unit 2. On the wheels.

Unit 3. My car needs to be serviced.

Unit 4. Breakdowns.

Documents adjunts

Material per al professorat:

• Guia del professor

Material de treball per a l’alumnat:

• Acció Formativa:

Introduction

Glossary

Unit 1. A new mechanic in the garage.

Unit 2. On the wheels.

Unit 3. My car needs to be serviced.

Unit 4. Breakdowns.

Autoria

Amparo Valls Massanet, professora d'anglès del Departament de Llengües 

Estrangeres del Institut Pompeu Fabra de Badalona.
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