
 
 
 
 
 
 

 
 

MÒDUL PROFESSIONAL 11: ANGLÈS 
 
 
DURADA: 132 hores 
 
CURS: PRIMER I SEGON 
 
 
 
 
UNITATS FORMATIVES:  
 
 
UF 1: Anglès tècnic 
 
Durada: 132 hores 

 
 

 

Continguts: 

1. Comprensió de missatges orals: 

 

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, 

radiofònics, gravats. 

1.2 Terminologia específica de l’àmbit del màrqueting, la comunicació empresarial i la publicitat. 

1.3 Idees principals i secundàries. 

1.4 Diferents accents de llengua oral. 

 

2. Interpretació de missatges escrits: 

 

2.1 Comprensió de missatges, textos, legislació i/o normativa, manuals tècnics, instruccions, i articles 

professionals i quotidians. 

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu 

electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres. 

2.3 Terminologia específica de l’àmbit del màrqueting, la comunicació empresarial i la publicitat. 



 

 

 

 

3. Producció de missatges orals: 

 

3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del màrqueting, la 

comunicació empresarial i la publicitat. 

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Suport, 

demostració de comprensió, petició d’aclariment, i altres. 

3.3 Expressió fònica, entonació i ritme. 

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació. 

3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de 

registre. 

 

4. Emissió de textos escrits: 

 

4.1 Emplena documents professionals del sector i de la vida quotidiana.  

4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana. 

4.3 Adequació del text al context comunicatiu. 

4.4 Registres. 

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant. 

4.6 Coherència en el desenvolupament del text. 

 

5. Coherència textual: 

 

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua 

anglesa. 

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions comercials internacionals. 

 



 

 

 

 

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament 

socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l’empresa. 

5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg 

de la vida personal i professional. 

5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels 

interlocutors. 

 
 

 

Resultats d’aprenentatge: 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de la gestió de vendes i espais 

comercials continguda en tot tipus de discursos orals emesos per qualsevol mitjà de comunicació en 

llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge. 

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits complexos relacionats amb l’àmbit del 

màrqueting i la publicitat, analitzant de forma comprensiva els seus continguts. 

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habitual en la gestió comercial, analitzant el contingut de 

la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor. 

 

4. Elabora documents i informes propis de l'àmbit professional o de la vida quotidiana, utilitzant els 

registres adequats a cada situació. 

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions 

internacionals. 

 

 
 


