
Anglés 5

Aspectes comunicatius:
Entendre i expressar-se amb frases senzilles, oralment i per escrit, sobre: 
 • L'aspecte físic; la personalitat, sensacions, habilitats, interessos, esports, gustos musicals, estil de 
vestir, expressant diferències d'edat i actituds. 
 • Expressar intencions, possibilitat, plans. 
 • Donar instruccions i consells. 
 • Narrar una història senzilla. Expressar la conseqüència d'algunes accions. 
 • Expressar el contrast d'accions i pensaments. 
 • Expressar els costums del present i del passat. 
 • Extraure la informació important d'un anunci i anunciar alguna cosa.
Estructures gramaticals:
Practicar oralment i per escrit amb les estructures següents: 
 • Adjectius: comparacions, orde en descripcions. Adverbis de quantitat amb adjectius. Adjectius que 
acaben en -ed o –ing. 
 • La forma imperativa. 
 • La forma ---ing dels verbs 
 • Les formes per a expressar el futur: going to, will i present continuous. 
 • Els passats simple i continu. 
 • Adverbis de mode i temps 
 • Pronoms reflexius 
 • Probabilitat: could, may, might, maybe, perhaps. 
 • Nexes i conjuncions but, however, although, in spite of i desxiule.
Lèxic
Incrementar el vocabulari amb paraules relacionades amb: 
 • Descripcions físiques i de personalitat. 
 • Esports. 
 • Peces de roba, teixits i accessoris. Adjectius que les descriuen. 
 • Tipus de música. Instruments musicals. 
 • Mitjans de comunicació i publicitat. 
 • Verbs i adjectius per a descriure sensacions (sound, taste, feel, etc.) 
 • Paraules formades amb prefixos i sufixos ( in-, il·ltre-, anar-, un-, dis-, de-, -less; –ish, -ment, -ness, 
-ful, -ly i –ship

Continguts

Metodologia

Idiomes

El curs es realitza íntegrament a distància a través d'Internet. 
Una vegada finalitzades totes les activitats obligatòries l'alumne ha de realitzar una prova presencial 
en l'aula Mentor la superació de la qual s'obté un certificat d'aprofitament de 80 hores.
El curs s'organitza entorn d'unitats d'aprenentatge i activitats d'enviament gradual i seqüencial al tutor 
per a la seua avaluació.



Resum del curs

Destinataris

Nombre d'activitats i temps estimat

Requisits, materials i software necessaris

El material navegable està estructurat en set unitats que desenrotllen tots els continguts del curs. 
L'alumne haurà de realitzar totes les activitats de caràcter obligatori que es troben en la Taula de 
Treball Al terme de les activitats obligatòries i després de l'autorització del tutor s'ha de realitzar un 
examen presencial en les dates marcades si es vol aconseguir el Certificat d'aprofitament emés pel 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
Amb un ritme de treball constant i respectant els terminis de correcció de què disposa el tutor, el 
temps mínim estimat serà de dos mesos.

És un curs destinat a persones interessades a continuar el seu aprenentatge de l'idioma anglés. Per 
a conéixer si es tenen els coneixements previs adequats és necessari realitzar una prova en línia que 
es troba en esta pàgina. Una vegada completada es rep un missatge en què s'indica si l'alumne està 
capacitat per a matricular-se en este nivell o se li recomana el nivell previ. És important la realització 
de la mateixa per a evitar la inclusió en un grup d'un nivell inadequat.

Es requerixen coneixements previs d'anglés, i maneig bàsic de ferramentes informàtiques. 
Adobe Flash CS3 o superior; Adobe Reader o lector semblant d'arxius en format pdf.; Reproductor 
de vídeos Quicktime o semblant; Compressor d'arxius winzip o winrar, o semblant; A més, una 
vegada matriculat l'alumne es pot descarregar també com ISO per a crear un CD amb el que poder 
treballar sense estar connectat a Internet; Gravador de sons.
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El curs d'Anglés 5 està enfocat que l'estudiant que ho finalitze es puga enfrontar a situacions un poc 
més complexes de la vida quotidiana, com ara expressar sensacions, habilitats interessos, gustos 
musicals, manifestar les conseqüències d'algunes accions, expressar el contrast d'accions i 
pensaments o extraure informació important d'anuncis, entre altres temes. 


