
                                                                                                  
 

 
 
 

Títol de l’activitat English course. Command and confidence 

Codi 0000140020 

Nivell educatiu FP Modalitat Presencial 

Hores presencials 20 Hores certificades 20 
 
 
PROFESSORAT 
 

Ken Goddard  
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Es tracta d’un curs per a millorar l’habilitat d’ensenyar anglès dels professors.   

 
 
CONTINGUTS 
 
Resolució de problemes lingüístics específics (problemes propis dels 
professorat), pràctica de la llengua oral i pronunciació, gramàtica bàsica i 
intermèdia  (temps verbals, preposicions, etc.), llenguatge de l'aula (preguntes i 
vocabulari) i recursos per a professors i estudiants. 
 
 
 
OBJECTIUS 
 
Augmentar la confiança dels professors a l'hora d'impartir una assignatura en 
l'anglès, millorar la seva pronunciació, identificar els seus propis errors i 
corregir-los, donar-los recursos per continuar millorant durant l'any lectiu i 
gaudir de la llengua. 
 
 
 
 
 
  
Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 



                                                                                                  
 
 
 
 
OBSERVACIONS 
 

 
Formació adreçada preferentment a professorat que imparteix classes tècniques 
d’FP en anglès. 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
Dilluns i dimecres de 13.30 a 15.30 hores  
2, 7, 9, 14. 16, 21, 23, 28 i 30 de setembre i 4 d’octubre de 2019 
 
Lloc de realització 
 

Lloc: Escola del Treball de Lleida Pi i Margall, 51 Lleida 

 
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
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