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1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA 
 
La comunicació és l'objectiu principal per a l'aprenentatge d'una llengua. Tot i que s'ha de 
reconèixer que el valor de la gramàtica i el vocabulari és molt important durant l'adquisició de 
llengües, el repte per a l'estudiant adult de llengua estrangera avui en dia és adquirir l'habilitat 
de comunicar-se amb altres persones de moltes maneres i en moltes situacions en un mode 
apropiat.  

Aquest curs d'anglès, dissenyat per a majors de 50 anys, és essencialment molt funcional i 
pràctic pretenent oferir les eines bàsiques necessàries perquè aquestes persones puguin utilitzar 
l'anglès com a via de comunicació en un nombre de situacions reals i del seu interès com és el 
context de viatges, un dels temes de més interès i més sol·licitats pels estudiants de llengües 
estrangeres. 

És per això que proposem crear un nou curs d’anglès en un entorn divertit i interactiu on els 
alumnes siguin els veritables protagonistes, on els nous coneixements es puguin posar en 
pràctica mitjançant diferents activitats molt dinàmiques que despertin les habilitats cognitives 
principals com són la comprensió oral i escrita (listening and reading) i l’expressió oral 
(speaking).  

Així mateix el curs comptarà amb una plataforma digital de suport on l’estudiant podrà trobar 
els contiguts treballats a cada sessió (inclosos els àudios i vídeos) així com una proposta 
setmanal d’activitats online per a continuar practicant a casa. 

 
 
2. OBJECTIUS 
 
Els principals objectius d'aquest curs d'anglès per viatjar són:  
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- Reforçar nocions bàsiques estructurals de la llengua anglesa 

- Adquirir nou vocabulari i expressions útils en el context de viatjar 

- Millorar la pronunciació de la llengua 

- Potenciar la comunicació 

- Adquirir fluïdesa i confiança en situacions de la vida real 

- Adquirir autonomia en el procés d'aprenentatge mitjançant l'ús de recursos TIC (auto-
aprenentatge) 

 
 
3. REQUERIMENTS PREVIS 
 
Es recomanen coneixements previs de llengua anglesa (nivells A1-A2) o haver assistit al curs 
Everyday English de la UNED Sènior a Canet de Mar.  
 
 
4. MITJANS I ACTIVITATS 
 
El curs està dividit en 15 sessions de caràcter presencial de 120 minuts cadascuna (30 hores en 

total) i es pot concebre com a una continuïtat del curs Everyday English. 

Cada sessió es divideix en dues parts de 60 minuts cadascuna i segueix la mateixa dinàmica que 

el curs Everyday English. La primera part es dedica a la introducció i pràctica d'un tema del qual 

se’n presenten el vocabulari i expressions més comunes.  S'utilitzaran recursos audiovisuals per 

a la presentació dels diferents temes a treballar per tal de fer la classe més atractiva, dinàmica i 

aconseguir l'atenció i participació dels alumnes.  

La segona part de la sessió es centrarà en el treball de la destresa oral mitjançant tallers de 

conversa que inclouran diferents tipus d'activitats en parelles i grups on els estudiants posaran 

en pràctica els continguts apresos en la primera part de la sessió o en sessions anteriors.  

A més de les sessions presencials, també s'oferirà a l'estudiant suport telemàtic. S'obrirà un 

espai blog a internet per a aquest curs on l'estudiant podrà trobar el resum de les sessions 

presencials, així com exercicis i altres recursos online que tenen com a objectiu motivar i 

fomentar l’auto-aprenentatge. També es penjaran tots els audiovisuals i àudios que s'hagin 
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treballat a classe, oferint a l'estudiant l'opció de poder escollir subtítols en anglès i/o castellà. 

Aquest espai també comptarà amb un fòrum de participació a través del qual els estudiants 

podran mantenir la comunicació entre ells i amb el professor. 

 
Materials recomanats: llibreta per prendre notes.  
 
 
 
5. CONTINGUTS 
 
El programa es divideix en 8 temes. Es dedicaran aproximadament entre 1 i 2 sessions per tema 

depenent del ritme del grup. Cada sessió inclou un taller d'anglès oral on els alumnes posaran 

en pràctica el que han après mitjançant exercicis dinàmics amb suport audiovisual i del 

professor.  

 

TEMA 1. Comencem el viatge (Sessions 1, 2) 

Som a l’aeroport. Arribem a la nova destinació. 

TEMA 2. A l’hotel (Sessions 3, 4) 

Reserves. Presentacions. Serveis. Normes i queixes. 

TEMA 3. Transport (Sessions 5,6) 

Com moure’s per la nova ciutat. El transport públic. Direccions. 

TEMA 4. Anem de compres i a dinar (Sessions 7,8) 

Aprenem a convidar, recomanar, suggerir; expressar necessitat, opinió, preferències, els nostres 

gustos, etc. 

Participem en converses. 

TEMA 5. Visitem la ciutat (Sessió 9) 

Coneguem diferents llocs i les seves gents. Aprenem a demanar i donar informació, a preguntar 

i respondre. 
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TEMA 6. Urgències (Sessions 10, 11) 

Des d’una consulta mèdica o farmacèutica a fer una denúncia per robatori a la comissaria més 

propera. 

TEMA 7. Plans de futur (Sessions 12, 13) 

Parlem d'espontaneïtat i planificació. Realitzem plans de futur. 

Planificació d'un viatge.  

TEMA 8. Tornem a casa (Sessions 14, 15) 

Parlem dels nostres viatges, compartim les nostres experiències. 

 
 

6. BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA 
 
Bibliografia bàsica 

• Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP) 

• Greet, J. Timesaver Beginner-Intermediate Listenings (Mary Glasgow Magazines)   

• Grisewood, E. Timesaver Beginner-Intermediate Readings (Mary Glasgow Magazines) 

• Lathan-Koenig, C. Oxenden, C.  English File Elementary,  (OUP) 

• Swan, M. Basic English Usage (OUP) 

   



Aulari CRTTT - Escola de Teixits Plaça Indústria, sn T 93 795 46 25 (Secretaria) T 62 767 38 27 (Coordinació) 03860 Canet de Mar (Barcelona)  
 

Diccionaris online  

• http://www.wordreference.com 
• http://dictionary.cambridge.org/ 

 

Pàgines web d’interès 

• http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list 

• http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises 

• http://www.ego4u.com/ 

• http://www.agendaweb.org/ 

• http://www.ngllife.com/beginnerelementary 

 

Blog del curs  

https://new.edmodo.com/groups/uned-senior_english-for-travelling-27436311 

 

 
7. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació d’aquesta assignatura respon als principis de l’avaluació contínua. 
 
Els principals elements per avaluar l'aprenentatge seran l'assistència a més del 80% de les 
classes lectives i la participació de l'estudiant a l'aula i a l’espai fòrum online del curs. 
 
Aquest curs de 30 hores es reconeix amb 1 crèdit universitari CTS i també es pot convalidar com 
a activitat de formació permanent per als docents del Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 


