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Work with us  
 

Objectius  

L’objectiu de la unitat és apropar els alumnes al món laboral mitjançant el treball de 

diferents aspectes que constitueixen el procés de recerca de feina. Per tal d’aconseguir-ho, 

els alumnes portaran a terme diverses activitats en les quals serà imprescindible posar en 

pràctica les diferents skills necessàries per a l’aprenentatge de la llengua. 

 

Descripció de la proposta  

La unitat didàctica està dissenyada per a un grup d’alumnes adults de nivell A2 i que 

pertanyen al col·lectiu penitenciari. La recerca de feina és un tema important per a ells, ja 

que serà significatiu per al seu procés de reinserció a la societat. Tot i així, la proposta es pot 

aplicar en qualsevol escola d’adults.  

 

Concretament, els alumnes hauran d’escriure un email formal sol·licitant una feina en 

resposta a un anunci i també hauran de participar en una entrevista de feina, utilitzant 

vocabulari apropiat, estructures gramaticals diverses i cenyint-se a unes característiques 

textuals predeterminades i tenint en compte la comunicació no verbal.   

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Al llarg de la unitat els alumnes faran activitats que impliquen treballar en diferents 

dinàmiques: individual, en parelles, en grups petits i tot el grup-classe.  

 

Cal disposar de recursos TIC.  

 

Es contempla una avaluació contínua, de manera que l’observació del professor és molt 

important. Els alumnes han d’anar fent diferents activitats avaluables a classe i, al final de la 

unitat, han de realitzar dues tasques finals (una oral i una altra escrita). També es té en 

compte l’autoavaluació i la coavaluació entre els alumnes.  

 

Recursos emprats  

Fitxes elaborades pel professor, fotografies, “flashcards”, vídeos, jocs, ordinador, pissarra 

digital, pissarra, auriculars, micròfon i una càmera.  

S’utilitzaran programes concrets d’enregistrament com Vocaroo or Speakpipe i aplicacions 

com Popplet.  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 Competències:  

- Competència comunicativa: pragmàtica, discursiva, lingüística 
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- Competència digital 

- Competència d’aprendre a aprendre  

- Competència d’autonomia i iniciativa personal  

- Competència de coneixement i interacció amb el món físic.  

- Competència social i ciutadana  

 

Continguts:  

Per tal d’abordar la competència pragmàtica, es treballaran funcions i aspectes 

sociolingüístics com sol·licitar un lloc de treball, participar en una entrevista de feina i 

prendre consciència de la importància de la comunicació no verbal en el procés comunicatiu. 

En relació a la competència discursiva, ens centrarem en l’organització del discurs i tipus de 

text mitjançant l’estudi de l’entrevista de feina, la redacció d’un email en registre formal i 

l’ús de connectors. Finalment, la competència lingüística es treballarà a diversos nivells de 

forma simultània i combinada.  

- L’estudi de lèxic i camps semàntics com els oficis, habilitats i adjectius de 

personalitat. 

- L’estudi de morfosintaxi mitjançant el repàs de diversos temps verbals tals com el 

present simple i continuous, i la introducció de nous conceptes com el past simple i el 

present perfect, juntament amb els adverbis que els acompanyen.  

- L’estudi de l’ortografia i aspectes gràfics com les abreviacions, la puntuació o el 

lletreig.  

- L’estudi de la fonètica i fonologia a través de l’entonació i les terminacions pròpies 

del past simple i participis dels verbs regulars.  

 

Processos:  

Saber presentar-se i parlar dels interessos personals, saber presentar una altra persona, saber 

respondre per escrit una oferta de treball, així com conèixer i posar en pràctica la 

comunicació no verbal.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

La unitat està dissenyada per a un grup d’alumnes adults que està cursant un mòdul de GES 2 

(Llengua anglesa III o Llengua anglesa IV) o bé un curs de llengua anglesa (nivell 2 o 3, 

equivalent al A2 segons el MCER) en una escola d’adults. Tot i això, la temàtica de la unitat 

també pot ser significativa per a alumnes no adults. Per tant, també es podria adreçar, amb 

algunes adaptacions, a alumnes de 4t d’ESO o Batxillerat.  

 

Autoria 

Núria Alabau Morales nalabau@xtec.cat   

Mireia Martín Mach mmar744@xtec.cat 

CFA Tramuntana: http://agora.xtec.cat/cfatramuntana/ 


