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AG01_Managing a farm 
 
 
 
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 agrari. 

• Entendre informació oral relacionada amb l’agricultura. 
• Exposar textualment i verbalment propostes i opinions. 
• Adquirir el model cultural anglosaxó per tal de desenvolupar-se en un entorn 

laboral. 
 
 
Descripció del material docent 
  
La proposta formativa està dividida en quatre unitats, cadascuna de les quals treballa 
les quatre habilitats lingüístiques de les llengües: llegir, escriure, escoltar i parlar. 
Aquesta organització facilita al professor l’avaluació dels resultats d’aprenentatge i a 
l’alumne el poder reforçar aquella habilitat de la que té més dificultats. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Si la proposta didàctica es porta a terme en un aula, s’han de tenir en compte que són 
necessaris certs requisits tecnològics, com disposar d’un ordinador amb Internet, canó 
projector i altaveus.  
 
També serà necessari una aula d’informàtica amb ordinadors amb Internet i 
PowerPoint per fer l’activitat 1.1 New Vocabulary de la Unitat 1 i en les activitats de la 
unitat 4 (Speaking), els alumnes poden utilitzar els seus mòbils per gravar els seus 
àudios i debats. 
 
Les activitats de les Unitats 1, 2 i 3 es poden fer individualment, en parelles, o 
intercalant activitats individuals i activitats en parelles. Tot i això, el més recomanable 
és que els alumnes facin un esforç individual i després comparin els resultats de les 
activitats amb els companys, abans de corregir amb tot el grup-classe. 
 
L’agrupament d’alumnes ajuda a minorar la diversitat del nivells dels alumnes i a crear 
cohesió de grup. 
 
L’agrupament de l’alumnat en les activitats de parla (unitat 4) hauria de ser en parelles 
o petits grups de 3 ó 4 alumnes amb agrupament rotatiu i/o aleatori. 
 
La temporització de les activitats es troba a la documentació complementària. 
 
L’avaluació de les activitats i unitats es troba al document de Guia del Professorat. 
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Recursos emprats 
 
En la proposta didàctica presentada, s’han utilitzat diversos recursos didàctics, els 
quals s’indiquen a continuació: 
 
Unitat 1: Reading 
 

 Encyclopaedia   
 

 Organic Farming   
 

Unitat 2: Writing 
 

 Organic Farming   
 

 How to write a proposal   
 

 Expressions for proposals 1 
 

 Expressions for proposals 2 
 

 Connectors       
 

Unitat 3: Listening 
 

 Google translator  
 

 Organic Farming   
 

 Visiting an organic farm in Thailand  
 

 What is organic?  
 

 Organic vs. Conventional Farming 
 

 Organic Farming       
 
Unitat 4: Speaking 
 

 Organic Farming   
 

 Vocaroo   
 

 Expressions for discussion and debate 1 
 

 Expressions for discussion and debate 2  
 

 Expressions for discussion and debate 3  
 

 Expressions for discussion and debate 4 
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 Example of debate (from minute 6:53 to minute 10:30)      
 
 
Ubicació curricular del material docent 
  
Aquest material docent està adreçat al Cicle de Grau Mig de Producció Agroecològica, 
encara que es pot utilitzar per altres cicles de la família Agrària. 
 
El material proposat dóna resposta als següents resultats d’aprenentatge i criteris 
d’avaluació del Mòdul professional d’Anglès Tècnic: 
 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector agrari 
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 del sector agrari.  
1.5. Seqüència els elements constituents del missatge.  
1.6. Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de l’àmbit 
agrícola-ramader, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua 
estàndard i articulats amb claredat.  
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 continguda en textos escrits senzills 
relacionats amb el sector agrari, analitzant de forma comprensiva els seus 
continguts.  
 

2.1 Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard de l’àmbit 
agrícola-ramader. 

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.  

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional al que es refereix.  
2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.  

2.5 Interpreta manuals, revistes, etc. tècnics utilitzats en el sector agrari. 

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 habituals en les empreses del 

sector agrari, 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.  

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva 
activitat diària.  
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3.5 Utilitza correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector agrari i 
utilitzada habitualment en el desenvolupament de la seva professió.  

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.  

3.7 Enumera les activitats bàsiques 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 estàndard. 
 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector agrari 
utilitzant els registres adequats a cada situació.   
 

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professionals 
habituals al sector agrari.  

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.  

4.3 Realitza resums de textos relacionats amb el sector professional.  
4.6 Resumeix les idees principals d'informacions donades, utilitzant els seus propis 
recursos lingüístics.  

4.7 Utilitza les fórmules tècniques i/o 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 agrari 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.  

 
Tot i que el mòdul professional al que es dirigeix la proposta docent és Anglès Tècnic, 
el material es útil perquè els alumnes incorporin la utilització de la llengua anglesa en 
almenys un dels altres mòduls del cicle.  
 
El material es pot utilitzar en la Unitat Formativa de Sòls (inclosa en el mòdul de 
Fonaments Agronòmics) i en la Unitat Formativa 2 Plagues (inclosa en el mòdul 
Principis de Sanitat Vegetal). 
 
Altra utilitat didàctica d’aquesta proposta didàctica és identificar les diferències entre 
l’agricultura convencional i l’agricultura orgànica.  
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El material dóna resposta a la incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu 
en el mòdul de Síntesis en Grau Mig i en el mòdul de Projectes en Grau Superior, ja 
que la unitat 2 de l’Acció Formativa dóna les instruccions fonamentals per exposar una 
proposta de projecte. 
 
Els resultats d’aprenentatge relacionats amb la incorporació de la llengua anglesa al 
cicle formatiu que s’assoleixen amb aquesta proposta didàctica són els següents: 
 
• Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o 

normativa relacionats amb l'àmbit professional. 
• Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, 

noticies, informes i normativa, sobre diversos termes professionals. 
• Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades. 
• Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions 

establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o 
extractes. 

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

 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

• Guia del professor (GP) 
• Descripció detallada (DD) 
• Planificació de l’activitat 

 
Material de treball per a l’alumnat: 
 
• Acció Formativa (AF) organitzada en quatre arxius diferents: 

o Unit 1: Reading - Lectura 
o Unit 2: Writing - Escriptura 
o Unit 3: Listening - Escolta 

• Unit 4: Speaking - Parla 
• Documentació complementària (exercicis extra de vocabulari, lectura, 

escriptura, escolta i parla) (COM). 
• Imatges 
 

 
Autoria 
 
Aquest material ha estat creat per Penélope Jordán Olivencia, professora d’Anglès 
Tècnic des de 2012 de la família Agrària a l’Institut Ribera Baixa de El Prat de 
Llobregat (Barcelona).  
 
L’Institut Ribera Baixa forma part del Pla d’Incorporació de les Llengües Estrangeres 
(PILE) i està col·laborant en campanyes dins de l’Institut per fomentar que els alumnes 
realitzin la Formació en Centres de Treball (FCT) a l’estranger. 
 
 
 


