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1 INTRODUCCIÓ 

La societat en els últims temps, i més en les últimes dècades, ha canviat molt. El món en què es 
troba es un món globalitzat on tothom i tot es pot moure, es coneix qualsevol notícia a l’instant i on 
per damunt de tot hi ha un idioma que predomina, l’anglès. Malauradament la nostra societat no té 
un domini suficient d’anglès i això implica que les empreses i els professionals tenen majors 
dificultats per progressar en un món globalitzat. 

El centre on es realitza aquest projecte s’ha proposat fermament millorar el coneixement d’anglès 
del seu alumnat . Es desitja que l’alumnat del centre assoleixi un nivell raonable d’anglès per tal que 
s’enfronti a la seva vida futura com a estudiant o com a professional amb unes millors condicions. 
Per tal de millorar el nivell d’una llengua, sempre s’indica que cal una immersió lingüística, a ser 
possible en el país natiu de la pròpia llengua, però això no és possible amb tot l’alumnat. Així les 
coses, una proposta viable en el centre és impartir la docència d’altres matèries en anglès. 
D’aquesta manera, els alumnes podran utilitzar l’anglès en altres situacions, espais i contexts que 
enriquiran el seu ús i coneixement d’aquesta llengua i que a la llarga portarà a que el seu nivell 
d’anglès sigui més alt. 

Davant aquesta nova proposta, dins del centre, el Departament de Tecnologia ha decidit participar-
hi i impartir la matèria de tecnologia en anglès. Ara bé, una cosa és dir que sí i una altra ben diferent 
posar-ho en marxa. Així, només acceptar la proposta van aparèixer els primers dubtes: Què s’ha fet 
en altres llocs? Quines pràctiques hi ha? Com ho acceptarà l’alumnat? Baixarà el nivell de 
d’aprenentatge? Quines dificultats ens trobarem els docents? 

Per tal de resoldre tots aquests dubtes i que la proposta innovadora d’impartir la docència de 
tecnologia en anglès sigui tot un èxit es realitza aquest projecte preliminar. Aquest projecte pretén 
bàsicament cercar tota la informació possible sobre la docència en anglès de tecnologia per tal 
d’obtenir uns coneixements ferms i una experiència del que pot passar, per preveure totes les 
possibles dificultats i posar-hi remei abans de començar. Cal que els docents que imparteixin la 
docència en anglès tinguin una sèrie d’eines per tal d’evitar errades que poden portar al fracàs el 
projecte. 

Per assolir aquest objectiu el projecte s’ha dividit en la realització de dues activitats: 

• Primera, una recerca d’informació en dues vessants. Per una banda, sobre programes 
existents de docència en anglès: quina normativa els regeix, com sol·licitar subvencions que 
ajudin econòmicament o cursos de formació pels propis docents. I per l’altra, un recull sobre 
les millors pràctiques que s’han realitzat i consells d’altres docents que ja han dut a terme 
aquesta experiència per tal d’aprofitar-los i, d’aquesta manera, assegurar l’èxit de 
l’experiència innovadora al centre.  

• Segona, una activitat de docència en anglès pràctica o prova pilot, per tal de veure què és 
impartir tecnologia en anglès, tant a nivell del docent com de l’alumnat. A nivell docent, es 
vol conèixer què implica, quines dificultats es troben, quin esforç en temps i dedicació cal 
per poder impartir una unitat didàctica o quines metodologies didàctiques poden funcionar 
millor. I a nivell de l’alumnat, quina acceptació té, quines dificultats d’aprenentatge sorgeixen 
o quin grau de participació presenten. 

Aquestes activitats ajudaran al Departament i a tot el centre a que la posta en marxa de la docència 
de tecnologia en anglès sigui tot un èxit. Això és així perquè permeten tenir una base sòlida per part 
dels docents sobre la preparació de les unitats didàctiques, conèixer gran part de les possibles 
dificultats que es presentin i tenir solucions ja previstes per afrontar-les. 
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2 DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

En aquest capítol s’explica quina és la problemàtica que s’ha trobat l’ institut amb el seu alumnat per 
decidir dur a terme la proposta innovadora d’impartir la matèria de tecnologia en anglès. Cal 
remarcar que aquesta problemàtica no és aliena a molts altres instituts de l’entorn de l’ institut que 
es treballa en aquest projecte, ni de la resta de Catalunya i Espanya en general. 

També es detalla el context i l’entorn en el que està immers el centre per així entendre 
posteriorment algunes de les dificultats i problemàtiques que es trobaran en la posta en marxa de la 
proposta innovadora. 

2.1 Definició del problema 

La llengua materna s’aprèn ràpidament i de forma natural dins de la família, gairebé sense cap 
esforç i sense adonar-se. No ens l’ensenyen, sinó que l’adquirim en el dia a dia prenent com a 
model els pares, familiars i educadors. En canvi, altres llengües que no són la materna costen molt 
més d’aprendre. No s’aprenen a casa ni en el seu ús diari, sinó en l’escola o en acadèmies, en un 
entorn artificial i només unes hores setmanals, on només s’assenten les bases de vocabulari i 
gramàtica de la llengua, però no el seu ús quotidià. Aquestes limitacions fan que molts dels 
estudiants quan acaben l’educació secundària tinguin un nivell d’anglès, o una tercera llengua, molt 
baix perquè no l‘han assimilat i no l’han integrat igual que han fet amb la llengua materna. 
Simplement han posat unes bases d’una altra llengua que encara cal desenvolupar. I en les 
llengües, com en la música o la conducció d’una bicicleta o cotxe, calen hores i hores de pràctica, 
fins integrar i assimilar tot el coneixement i així poder-lo utilitzar de forma espontània, sense pensar, 
en qualsevol moment o circumstància. 

L’aprenentatge de les llengües en l’educació a Catalunya es basa en impartir classes a partir de 1r 
de primària (en alguns centres opcionalment abans) i continuar tota la secundària i batxillerat. Així, 
en els centres de secundària només es disposen de tres hores setmanals en l’estudi d’una tercera 
llengua com l’anglès (segons dictamina el Decret de Currículum 143/2007) i això, no és suficient per 
assimilar la llengua. Les problemàtiques bàsiques a l’hora de treballar la llengua en un centre de 
secundària són les següents: 

• Hi ha una limitació de temps a tres hores setmanals. Aquestes hores són insuficients per 
poder treballar la llengua de forma continuada i que s’integri dins de l’alumne de la mateixa 
manera que ho va fer am la llengua materna. 

• Es treballa o amb el grup complet de 30 alumnes o desdoblat amb 15 alumnes. Aquest és 
un nombre excessiu d’alumnes que no permet el treball individualitzat, que tothom participi 
en la classe i practiqui el llenguatge oral tant important per l’ús d’una llengua. 

• El context de treball és totalment artificial ja que les circumstàncies i situacions on es 
practica el vocabulari no deixa de ser l’aula. No hi ha cap ús en altres situacions reals, del 
dia a dia, en altres contextos de treball.  

Aquestes problemàtiques porten a que l’estudi de la tercera llengua no deixi de ser l’estudi d’una 
matèria més que s’aprèn i, en poc temps, s’oblida. I això, en aquest món tan globalitzat  i tan 
competitiu, on el coneixement d’una tercera llengua és gairebé vital, és una pèrdua irreparable.  

En el centre en el que es realitza aquest projecte, com en la majoria, aquesta situació i tota aquesta 
problemàtica porta a tenir un nivell d’anglès molt baix entre els alumnes en acabar la secundària. I 
això, va en detriment del seu possible futur laboral,donat que han de realitzar un esforç extra fora de 
l’horari escolar per assolir un nivell d’anglès més alt. De fet, només uns pocs alumnes comptats, als 
quals els pares han portat a acadèmies, han enviat a campaments d’anglès o fins i tot a estades a 
l’estranger, tenen un nivell fluid d’anglès prou bo com per mantenir una petita conversa en aquest 
idioma.  
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2.2 Context del centre 

En aquest punt es detalla el context del centre en el que es porta a terme aquest projecte i on es 
realitza l’activitat docent de l’aprenentatge de tecnologia en anglès. Es descriu el tipus d’institut i 
l’entorn sòcio-cultural del mateix, el tipus d’alumnat que acudeix al centre, així com els grups‐classe 
als quals va adreçada aquesta proposta innovadora. 

2.2.1 L’ institut i l’entorn 

L’ institut on es duu a terme aquesta experiència està situat en una de les ciutats de la primera 
corona metropolitana de Barcelona amb la qual està molt ben comunicada. Es tracta del primer i 
més antic institut de la ciutat i actualment té 46 anys d’existència. Tota aquesta veterania li confereix 
tres característiques molt particulars i marcades: 

• Primer, l’ institut ve d’una etapa anterior on només impartia BUP i COU. Actualment ofereix 
l’ESO i batxillerats, però no imparteix cap cicle formatiu. 

• Segon, al ser el més antic de la ciutat està situat al bell mig de la ciutat.  

• Tercer, el centre és molt familiar ja que es troben molts alumnes que tenen o han tingut 
algun parent que ha estudiat al centre.  

2.2.2 L’alumnat 

L’ institut té uns 700 alumnes inscrits entre l’ESO i el batxillerat. L’alumnat que acudeix al centre té 
un nivell sòcio-econòmic mig o mig-baix depenent de la seva procedència.  

La procedència de l’alumnat és variada. La immigració des d’altres països representa 
aproximadament el 22% de l’alumnat (aproximadament 154 alumnes) i d’aquests n’hi ha 52 que són 
nouvinguts i que s’agrupen en dues aules d’acollida. Tot i això, cal remarcar que la resta d’alumnes 
són espanyols, però gairebé tots representen la tercera generació d’immigrants de la resta 
d’Espanya. Així, la llengua habitual entre els alumnes és el castellà, encara que les classes es fan 
en català.  

2.2.3 Grups - classe  

L’ institut té 5 línees per de 1r i 2n d’ESO i 4  per 3r d’ESO i 4t d’ESO. Cal remarcar que totes les 
classes estan pràcticament a la seva màxima capacitat, ja que tenen una ràtio aproximada de 30 
alumnes. 

Els alumnes, en general, presenten un nivell d’anglès força baix, ja que només l’utilitzen durant les 
tres hores setmanals de classe que s’imparteixen al centre (tal com indica el Decret de Currículum 
143/2007). Només en alguns casos puntuals tenen un nivell d’anglès acceptable com a 
conseqüència de la seva assistència a classes d’anglès fora de l’horari escolar.  

Però a més a més, cal remarcar que hi ha 52 alumnes nouvinguts que provenen de diferents països 
com El Marroc, lEquador, Colòmbia, Pakistan, Rússia, Veneçuela, Perú, Xina, Moldàvia, Romania, o 
Japó. Generalment a cada grup – classe hi sol haver entre dos i tres alumnes nouvinguts. Aquests 
alumnes presenten diverses dificultats en el seu aprenentatge. D’una banda, el propi nivell 
d’aprenentatge que porten del seu país d’origen i de l’altra, el coneixement de la llengua pròpia amb 
que s’ imparteixen les classes, el català. De fet, no és tant estrany trobar un alumne nouvingut a 
l’aula que no parla gens de català ni castellà. I evidentment, la gran majoria d’alumnes nouvinguts 
provenen de països de parla no anglesa on en comptades ocasions han tingut l’oportunitat 
d’estudiar anglès.  

També, i no menys important, és el fet que el centre acull a alumnes amb necessitats especials 
(amb dictamen). Actualment hi ha 2 alumnes a 1r d’ESO i 5 alumnes a 3r d’ESO que requereixen 
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una atenció específica i personalitzada. Aquests alumnes presenten un nivell d’anglès molt i molt 
bàsic, senzill i reduït. Es basa pràcticament amb un senzill vocabulari i poc més. 

Finalment, cal destacar que al ser la matèria de tecnologia de caire més manipulatiu, és de les 
primeres matèries on els alumnes nouvinguts o amb dictamen fan classe dins de l’aula ordinària 
amb la resta de companys. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

3.1 Introducció 

Com s’ha comentat anteriorment, en aquest món tant globalitzat on tothom i tot es mou, una de les 
eines més importants és la comunicació. Poder entendre’s amb el teu interlocutor estigui on estigui. 
Actualment la llengua que es podria considerar més universal i acceptada per tothom és l’anglès. 
Així, en la majoria de transaccions econòmiques internacionals, revistes de prestigi científic o només 
pel fet de viatjar a d’altres països per turisme, la llengua més utilitzada per comunicar-se és l’anglès. 
D’aquí la gran importància que tothom aprengui i domini aquesta llengua. 

Malauradament a Espanya i en concret, a Catalunya, la gent que parla i domina l’anglès és una 
minoria. Això fa que es parteixi d’una posició d’inferioritat davant opcions econòmiques o 
professionals de persones d’altres països. Aquest punt feble en l’educació de les persones cal 
eliminar-lo i per això cal que tothom s’impliqui des de qualsevol estament de la societat. Des de la 
Generalitat de Catalunya es van adonar del problema i ja fa uns anys van decidir la promoció de 
programes per l’aprenentatge d’altres matèries en una tercera llengua. 

El centre on es realitza aquesta proposta no és una excepció dins del context social català. Al igual 
que la majoria de centres, té un alumnat amb un nivell d’anglès força baix que limitarà les opcions 
d’aquest alumnat en el seu futur professional. Per això, s’ha decidit posar fil a l’agulla i s’ha marcat 
un objectiu molt important: millorar el nivell d’anglès del seu alumnat . Per assolir aquest objectiu 
inicial s’ha plantejat impartir la matèria de tecnologia en anglès. Evidentment, realitzar la docència 
de la matèria de tecnologia en anglès és un canvi important en la forma de treballar tant per part de 
l’alumnat com per part del docent i cal una preparació i coneixement profund de tot el que implica 
abans de posar-ho en marxa. 

Per aquest motiu s’han marcat dues activitats a realitzar per posteriorment poder afrontar la 
implantació de la docència de la tecnologia en anglès amb èxit. Aquestes activitats són les 
següents:  

• Primer, fer una recerca d’informació per conèixer amb profunditat totes les opcions existents 
actualment sobre programes de docència en anglès, com es regeixen, què cal fer per  
sol·licitar la participació en els mateixos o cursos de formació pels propis docents per 
impartir la docència en una altra llengua. I per l’altra banda, obtenir un recull sobre les 
millors pràctiques i consells dels docents que han dut a terme aquesta experiència.  

• Segon, una activitat de docència en anglès pràctica o prova pilot per tal comprendre què és 
la docència de la tecnologia en anglès, tant a nivell del docent com de l’alumnat. A nivell 
docent, es vol conèixer que implica, quines dificultats hi ha, quin esforç en temps i dedicació 
cal per poder impartir una unitat didàctica o quines estratègies didàctiques són més adients. 
I a nivell de l’alumnat, es vol conèixer quina acceptació tindrà, quines dificultats 
d’aprenentatge pot presentar o quin grau de participació mostra l’alumnat. 

Aquestes activitats ajudaran als docents del departament de tecnologia a posar en marxa la 
docència d’aquesta matèria en anglès perquè tindran un coneixement més ajustat a la realitat de 
l’experiència i hauran pogut preveure diverses solucions a les dificultats que s’hagin detectat.  

3.2 Objectius 

Aquest projecte té un objectiu inicial i principal molt marcat: Millorar el nivell d’anglès dels 
alumnes del centre . Per assolir aquest objectiu tant general, el centre ha decidit impartir altres 
matèries en anglès, a banda de les sessions en la pròpia llengua que ja disposa el currículum. Com 
s’ha indicat amb anterioritat, el Departament de Tecnologia ha decidit participar de la proposta i 
impartir la docència de tecnologia en anglès. Per aquest motiu s’han definit les dues activitats de 
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recerca i pràctica (prova pilot) descrites en el punt anterior. Així, cadascuna d’aquestes activitats 
presenta els seus propis objectius que s’enumeren i detallen a continuació. 

3.3 Activitat de recerca sobre impartir de docència  en anglès 

3.3.1 Descripció 

Quan el Departament de Tecnologia es va plantejar impartir la docència de tecnologia en anglès, 
van sorgir una sèrie de dubtes sobre: Què s’està fent actualment en la docència en una tercera 
llengua? Quins programes hi ha? Com es pot accedir a ells? Existeix algun tipus de subvenció o 
ajuda econòmica? Quins programes de formació pels docents existeixen? Quins consells o millors 
pràctiques donen els docents que ja han dut a terme la docència en anglès?  

La resolució de tots aquests dubtes serà de gran ajuda i suport a l’hora de preparar la posta en 
marxa de la innovació que suposa pel centre i pels docents del Departament de Tecnologia impartir 
la matèria de tecnologia en anglès. Per una banda, aportarà un major coneixement del que significa 
donar una matèria en anglès i per una altra, donarà tot d’informació sobre els diferents programes 
existents, quins requisits demanen i quins terminis hi ha per sol·licitar-los. 

3.3.2 Objectius 

Els objectius d’aquesta activitat de recerca van encaminats a conèixer tots els aspectes rellevants 
per tal de poder seleccionar en un futur el millor programa o les millors pràctiques existents per 
impartir la docència en una llengua no nativa tenint en compte les característiques del centre on es 
vol implantar. Representen i pretenen cobrir tots els dubtes que van sorgir al plantejar-se impartir la 
docència de tecnologia en anglès. Així, els objectius que s’han marcat  per tal de resoldre tots els 
dubtes que es tenen són els següents: 

Objectius activitat de recerca 

OR1 Identificar i descriure els programes existents per l’ensenyament d’unes altres matèries 
en anglès. 

OR2 Disposar de la normativa que regeix cada programa. 

OR3 Explicar a qui va adreçat cada programa, quins requisits demana, com i quan es sol·licita 
i les subvencions que es poden obtenir. 

OR4 Llistar, enumerar o descriure les millors pràctiques o consells sobre com afrontar la 
docència d’una matèria en anglès. 

OR5 Identificar i descriure els programes existents per la formació de docents per tal 
d’impartir una matèria en anglès. 

Taula 1.  Objectius de l’activitat de recerca.  

3.3.3 Planificació de l’activitat 

Aquesta activitat no presenta una planificació clara, ja que només implica una recerca per Internet 
de tots aquells dubtes que es tenen i que estan reflectits en els seus objectius. A més a més, com ja 
s’ha indicat, aquesta activitat aportarà informació sobre els terminis de sol·licitud dels diferents 
programes als que el Departament de Tecnologia es pot adherir. Aquesta informació marcarà el 
calendari i planificació d’una futura activitat de sol·licitud dels diferents programes, ajudes, 
subvencions i cursos de formació.  
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3.4 Activitat de docència en anglès: Prova pilot 

3.4.1 Descripció 

Per copsar el funcionament pràctic de la docència de la tecnologia en anglès i veure com es 
desenvolupa i quines dificultats es trobaran els docents i alumnes en la posta en marxa d’aquesta 
innovació, es va decidir la realització de diferents sessions durant el curs de la matèria de tecnologia 
en anglès. I per constatar com responen alumnes de diferents nivells es va seleccionar els alumnes 
de 1r d’ESO i de 3r d’ESO. Així, es van preparar dues sessions de docència de la tecnologia en 
anglès amb la següent distribució i temari: 

Nivell Grup – classe Hores de  
docència Temari 

1r d’ESO 1r D 1 Introducció a l’aula de tecnologia i les eines. 

3r d’ESO Tots els grups - classe 6 Introducció a les telecomunicacions. 

Taula 2.  Sessions de docència en anglès.  

3.4.2 Objectius 

Els objectius que s’han marcat dins de l’activitat de docència de la tecnologia en anglès es 
divideixen en dos tipus: els objectius generals sobre com funciona la docència i aprenentatge de 
tecnologia en anglès i uns objectius didàctics com es fa a tota activitat docent. 

3.4.2.1 Objectius generals 

Amb l’activitat docent i la realització de sessions de tecnologia en dos nivells de l’ ESO es pretén 
esbrinar quina serà la reacció dels alumnes a la nova forma de docència i poder descobrir quines 
seran les dificultats que es poden trobar per tal que en el moment real de la implantació quedin 
minimitzades. Així, els objectius generals de l’activitat de docència han estat els següents: 

Objectius generals de l’activitat de docència 

OGD1 Identificar el grau d’acceptació de la innovació per part de l’alumnat. 

OGD2 Avaluar el grau de comprensió de la sessió per part de l’alumnat. 

OGD3 Detectar i enumerar les dificultats dels alumnes en el seu aprenentatge de tecnologia en 
anglès. 

OGD4 Enumerar i analitzar les dificultats que implica  la impartició de la docència de tecnologia 
en anglès. 

OGD5 Definir i descriure les propostes per resoldre cadascuna de les dificultats detectades. 

OGD6 Valorar i justificar la viabilitat de la impartició de la tecnologia en anglès. 

Taula 3.  Objectius generals de l’activitat de docència. 

3.4.2.2 Objectius didàctics i competències treballades 

Com a tota activitat docent, les sessions realitzades en la prova pilot d’ensenyament de tecnologia 
en anglès presenten uns objectius didàctics. Aquests objectius són els mateixos de les pròpies 
sessions de tecnologia en la llengua vehicular, el català, i estan indicats en la programació didàctica 
de les corresponents sessions que s’adjunta més endavant. Cal tenir molt clar que el fet d’impartir la 
classe en una altra llengua no implica que els objectius canviïn. Al contrari, l’alumne ha d’assolir els 
objectius de la matèria de la mateixa forma que si fos explicada en la llengua vehicular. 
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Ara bé, és clar que en l’aprenentatge de la tecnologia en anglès es pretén que l’alumne aprengui, 
per un costat i a més curt termini nou vocabulari en anglès i, per l’altre i a més llarg termini, sigui 
capaç d’expressar-se en la classe i en les avaluacions de la matèria de tecnologia en anglès.  

Així, els objectius didàctics de l’activitat de docència es resumeixen en els següents: 

Objectius didàctics de l’activitat de docència 

ODD1 Assolir els objectius marcats en la unitat didàctica de tecnologia (independentment del 
idioma en que s’imparteixi la mateixa). 

ODD2 Recordar i escriure nou vocabulari donat durant la sessió en anglès. 

ODD3 Expressar-se nivell oral o escrit en anglès durant la sessió en aquesta llengua. 

Taula 4.  Objectius didàctics de l’activitat de docència. 

Les competències treballades durant l’activitat de docència de tecnologia, al igual que els objectius 
didàctics, són les mateixes que s’han previst en la programació de les unitats didàctiques en la 
llengua vehicular, el català. Ara bé, el fet d’impartir la docència en anglès fa que es reforci i potenciï 
la competència comunicativa, lingüística i audiovisual a tots els nivells. En la programació i 
seqüenciació de les activitats, cal prioritzar aquelles que obliguin a l’alumnat a expressar-se i a 
comunicar-se tant a nivell escrit com oral i que els permeti una major interacció entre ells i entre ells 
i el docent.  

3.4.3 Planificació de l’activitat 

La impartició del temari en cada nivell s’ha ajustat a la disponibilitat del docent d’aquell nivell i el 
moment al llarg del curs en el que es donava el temari indicat. Així, la sessió de docència de la 
tecnologia en anglès a nivell de 1r d’ESO es va dur a terme el 17.03.2011 i les diferents sessions a 
nivell de 3r d’ESO es van realitzar durant la setmana del 03.05.2011. 

Per a cadascuna d’aquestes sessions s’ha necessitat un gran esforç per preparar-les, tant en temps 
com en dedicació, ja que no només és programar-les, sinó que cal fer-ho en anglès. Així, la 
planificació de la docència de cada sessió ha requerit una preparació prèvia per part del docent, la 
programació de les unitats didàctiques i, finalment, la realització d’un qüestionari per avaluar els 
objectius generals marcats en l’activitat de la docència en anglès o prova pilot. 

3.4.3.1 Planificació prèvia per part del docent 

Per impartir qualsevol sessió de tecnologia en anglès cal una preparació prèvia molt similar a 
qualsevol sessió de tecnologia en català, però la diferència rau en que requereix un major temps de 
preparació i de dedicació per part del docent. Això es deu a que encara que es conegui el temari a 
impartir, no es domina aquest en llengua anglesa. Implica, no només realitzar la mateixa sessió que 
es faria en català en llengua anglesa, sinó també repensar aquesta sessió per a que els alumnes 
siguin capaços de seguir-la i d’aprofitar l’aprenentatge que es vol donar.  

Cal tenir en compte que el nivell de comprensió dels alumnes en la llengua vehicular de la matèria  
és molt més elevat que en la llengua anglesa. De fet, el seu nivell d’anglès és força baix i per tant, 
l’esforç que han de realitzar per tal de seguir la sessió és molt major. Així, quan s’imparteix la sessió 
de tecnologia en anglès cal tenir en compte que el nivell de continguts ha de ser més senzill, més 
intuïtiu i, en moltes ocasions, més visual per tal que tothom el pugui seguir sense dificultats. Això no 
implica renunciar als objectius d’aprenentatge de la unitat didàctica, sinó que cal redissenyar-los per 
tal que tots els objectius d’aprenentatge més importants i que es consideren irrenunciables 
apareguin, i aquells més secundaris poder plantejar-se, si cal, si se’n pot prescindir. 

Per una altra banda, cal tenir en compte el nivell d’anglès del propi docent. És tot un repte pel 
docent impartir les sessions en una llengua que no és la seva materna i amb la que, encara que té 
un nivell més elevat que els alumnes, no domina. Per això, el docent s’ha d’implicar molt en la 
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impartició d’aquestes classes, ja que no només és realitzar-les en anglès, sinó que també és 
preparar tots els recursos (presentació, activitats, pràctiques, vídeos, etc) en anglès. I 
malauradament el nombre de recursos existents en anglès és molt limitat i en ocasions pràcticament 
nul. Per tant, el docent haurà de realitzar un esforç extra per tal de tenir tots els recursos disponibles 
el dia d’impartir la sessió. 

Finalment, cal impartir la pròpia sessió en anglès. Hi haurà docents que dominin l’ idioma, però 
d’altres no tant. I de totes maneres, cal dominar tot el vocabulari específic del contingut a impartir. 
Per això, cal una preparació de tot el discurs que s’ha de realitzar als alumnes. Per una banda, per 
donar seguretat al docent sobre la pròpia sessió en uns moments on tot canvia pel fet de fer-ho en 
anglès. I per l’altra, per tal de concretar el nou vocabulari, revisar les construccions sintàctiques i 
gramaticals en la nova llengua i així donar un bon exemple a l’alumnat. 

Amb tot això, els passos a seguir per preparar qualsevol nova sessió de tecnologia en anglès són 
els següents: 

1. Revisió de la programació de la unitat didàctica o la sessió quan es realitza en català 

Cal revisar quins objectius d’aprenentatge es cobreixen i valorar quins objectius són més 
importants i irrenunciables per tal de prioritzar-los respecte de la resta. Cal revisar tota la 
seqüència d’activitats i veure quines d’aquestes es poden mantenir en una sessió en anglès, 
quines es poden realitzar amb una petita modificació i quines no es podran dur a terme, 
degut al nivell d’anglès dels alumnes o manca de recursos en aquest idioma. 

2. Programar la unitat didàctica o sessió pensant que es realitza en anglès  

En aquest cas, és molt important pensar en el nivell d’anglès dels alumnes i el seguiment 
que poden fer de les diferents sessions. Cal tenir en compte que la velocitat d’assimilació de 
nous conceptes és més lenta, ja que primer han d’entendre les paraules que es diuen en 
anglès, perquè al no ser la llengua materna es tendeix a fer la traducció a la mateixa. 
Després, entendre el concepte que es vol explicar de la mateixa manera que en català. I 
finalment assimilar-ho, ja sigui en anglès o en català.  

Per això, cal conèixer el nivell real d’anglès dels alumnes, quin vocabulari i quin nivell 
gramatical i sintàctic tenen. En aquest cas, cal pensar com presentar el contingut i els 
conceptes a explicar per tal que siguin entesos, fins i tot independentment de l’ idioma que 
es faci servir. Evidentment això és complicat, però no impossible ja que el discurs es pot 
recolzar amb l’ajuda de dibuixos, imatges o vídeos que tenen un llenguatge més universal i 
faciliten la comprensió de nou vocabulari i conceptes. 

3. Recerca d’informació i recursos a la xarxa o Internet en anglès sobre el tema 

Habitualment, els docents es recolzen en el llibre de text seleccionat per a la matèria. Tant 
en el llibre de text com en la guia pel docent es disposa del contingut, d’activitats, de 
pràctiques per l’aula de tecnologia o per l’aula d’informàtica, experiments i tot d’enllaços a 
pàgines web. Però clar, tots aquests recursos estan en català, en ocasions en castellà i 
gairebé mai en anglès. Així, el docent es troba gairebé sense recursos per impartir les 
sessions en anglès.  

Una primera opció vàlida és la recerca de recursos didàctics en Internet. Existeixen diferents 
vies per fer-la: 

• Primer, mirar que han fet altres docents que ja imparteixen tecnologia en anglès. No 
tots els docents disposen de pàgina web o blog, però se’n poden trobar alguns. La 
dificultat rau en trobar informació en anglès sobre el tema que es vol impartir ja que 
en ocasions no existeix o no se’n troba. 
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• Segon, cercar en pàgines web de països de parla anglesa ja que els recursos 
didàctics seran en anglès.  

• Finalment, cercar vídeos i imatges explicatives en anglès.  

4. Preparar les activitats, les experiències, les pràctiques i qualsevol altre recurs que calgui 
donar als alumnes en anglès 

Com s’ha indicat amb anterioritat, el docent es queda pràcticament sense recursos en  
llengua anglesa. Però els alumnes han de continuar tenint les mateixes o similars activitats 
de consolidació i avaluació de l’aprenentatge que es tenien en català. Per això el docent ha 
de preparar de nou tots els recursos que disposava en català en anglès. Ara és el moment i 
l’ocasió per plantejar-se si realitzar noves activitats de consolidació i avaluació en anglès o 
aprofitar les que ja té i traduir-les a l’anglès. Segurament la millor opció és fer un mix entre 
ambdues opcions i treure el millor de cadascuna.  

5. Preparar la presentació dels continguts en anglès 

Està clar que el docent coneix el temari a impartir, però en català no en anglès. A més, ha 
realitzat una nova reestructuració de la programació i la seqüència d’activitats. Per tant, cal 
preparar el discurs sobre els continguts i conceptes que es volen impartir en anglès. Si el 
docent no té un domini gairebé natiu de la llengua anglesa, serà interessant que escrigui el 
discurs dels continguts que vol explicar en anglès. D’aquesta manera, podrà revisar el 
vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques que utilitza per tal que siguin les més 
correctes. S’ha de tenir en compte que no només s’ensenya tecnologia, sinó també la 
llengua anglesa amb la que s’imparteix la matèria. I per una altra banda, no deixa res a la 
improvisació. Cal que demostri la mateixa fluïdesa i domini  de la matèria independentment 
de l’ idioma en que s’imparteix. 

És evident que l’esforç, temps i dedicació en realitzar aquestes sessions serà elevat, però és el 
moment per fer una unitat didàctica que s’adapti totalment a les característiques de l’alumnat i amb 
la que el docent se senti el més còmode possible. Bàsicament, es el moment per fer una 
programació artesanal i a mida dels usuaris de la mateixa: l’alumnat i el docent. 

3.4.3.2 La programació de les unitats didàctiques 

S’han realitzat dues sessions docents de tecnologia en anglès: una per 1r d’ESO i una altra per 3r 
d’ESO. Per cadascuna d’aquestes sessions es va preparar una petita unitat didàctica sobre la 
sessió per tal de valorar després si els objectius didàctics van estar assolits i determinar el detall i 
seqüenciació les activitats a realitzar durant les mateixes. A continuació s’inclouen les petites unitats 
didàctiques que es varen preparar per cadascuna de les sessions pràctiques de docència de 
tecnologia en anglès per a cada nivell. 
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3.4.3.3 Unitat didàctica de 1r d’ESO. 

Curs 1r ESO TÍTOL: INTRODUCCIÓ A L’AULA DE TECNOLOGIA I LES EINES. 

Càrrega Lectiva  Període  

Justificació de 
la Unitat 

La meitat del temps que l’alumnat empra  en tecnologia s’imparteix a l’aula de tecnologia, 
on es realitzen activitats pràctiques amb l’ús d’eines; cal conèixer quin nom tenen i per 
quina operació es fan servir.    

1 hora 3r trimestre 

Objectius d’aprenentatge:  Competències Bàsiques:  

� Identificar i enumerar totes les eines 
que hi ha a l’aula de tecnologia i 
indicar per a què s’utilitzen. 

� Anomenar totes les eines i 
operacions de l’aula de tecnologia 
en anglès. 

� Expressar-se a nivell oral o escrit en 
anglès. 

� (CB1) Competència comunicativa, lingüística i audiovisual:  
- Adquisició de vocabulari específic: operacions i eines, tant en català com en anglès. 
- Entendre l’exposició realitzada pel docent en anglès. 
- Expressar-se oralment en l’anglès. 

� (CB5) Competència aprendre a aprendre:  
- Reconèixer i reflexionar l’experiència d’aprendre tecnologia en un altre idioma com l’anglès. 
- Identificar les dificultats que presenta en el seu aprenentatge el fet que la tecnologia s’imparteixi 

en anglès. 
� (CB6) Competència d’autonomia i iniciativa personal:  

- Participar activament en la resolució de les activitats en equip en anglès. 
- Realitzar les activitats individuals sobre eines en anglès. 

� (CB7) Interacció i coneixement del món físic: 
- Identificar i enumerar les diferents operacions i eines que s’utilitzen en l’aula de tecnologia. 

� (CB8) Competència social i ciutadana: 
- Respectar al docent i a la resta d’alumnes quan s’expressen amb anglès encara que la seva 

expressió i pronuncia no sigui la més correcta. 

Continguts:  Criteris d’Avaluació:  

� Les operacions i les eines que 
s’utilitzen a l’aula de tecnologia. 

� (CA1) Enumerar i definir els diferents tipus d’operacions que es poden realitzar a l’aula taller. 
� (CA2) Enumerar i classificar les eines de l’aula taller segons l’operació que realitzen. 
� (CA3) Definir i descriure l’ utilització de cadascuna de les eines de l’aula taller. 
� (CA4) Llistar i anomenar les operacions i eines de l’aula de tecnologia en anglès. 
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Relació amb altres matèries:  Materials i Recursos:  

� Llengua:  
- Comunicació oral i escrita en anglès. 

Materials Físics: 
- Aula ordinària (amb pissarra digital i ordinador). 
- Fitxes d’activitats. 
- Qüestionari. 

Recursos Virtuals (TAC): 
- Presentació en PowerPoint. 

SEQÜENCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE  I D’AVALUACIÓ 

Sessió Act Tipus Descripció 
Materials i 
Recursos 

Organització  
Social 

Act. Aval.  
(Crit+CB) 

1.
- 

In
tr

od
uc

ci
ó 

a 
l’a

ul
a 

de
 te

cn
ol

og
ia

. 

1 Inicial Introducció a l’experiència que es farà de la sessió en anglès.  Grup Classe  

2 Desenvol. Definició de eina. Pissarra digital i 
presentació Grup Classe  

3 Consolidació 
Realitzar una llista amb eines que coneguis en català i posta en 
comú. Pissarra  Parelles + Grup Classe  

4 Desenvol. Definició d’operació Pissarra digital i 
presentació Grup Classe  

5 Consolidació 
Realitzar una llista amb operacions que coneguis en català i posta en 
comú. Pissarra  Parelles + Grup Classe  

6 Desenvol. Quines operacions es fan servir per les eines del dibuix? En anglès. Pissarra digital i 
presentació Grup Classe  

7 Consolidació 
Traduir a l’anglès la llista d’operacions que s’ha realitzat en l’activitat 5 
i posta en comú. Pissarra Parelles + Grup Classe 

CA1, CA4 
CB1, CB6, CB7 

8 Desenvol. Per cada tipus d’operació enumerar, classificar i definir en anglès 
diferents eines que s’utilitzen 

Pissarra digital i 
presentació Grup Classe  

9 Consolidació 
Cercar en la llista realitzada en l’activitat 3 les eines que apareixen en 
cada tipus d’operació i indicar la traducció anglesa. Pissarra Parelles + Grup Classe 

CA2, CA3, CA4 
CB1, CB6, CB7 

10 Consolidació i 
Avaluació 

Realització de les fitxes de jocs de mots encreuats sobre eines i 
operacions. 

Fitxes d’eines i 
operacions Parelles TOTS 

11 Avaluació de 
l’experiència 

Qüestionari sobre l’experiència de la sessió. Qüestionari Individual CB5 
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3.4.3.4 Unitat didàctica de 3r d’ESO. 

Curs 3r ESO TÍTOL: 
INTRODUCCIÓ A LES TELECOMUNICACIONS. 

Càrrega Lectiva  Període  

Justificació de 
la Unitat 

Les telecomunicacions estan presents en la vida quotidiana en multitud d’aparells com el telèfon, el 
mòbil, la ràdio o la televisió. La vida, tal i com es concep actualment, no tindria sentit sense tots 
aquests aparells que ens faciliten la comunicació a llarga distància.    

1 hora 3r trimestre 

Objectius d’aprenentatge:  Competències Bàsiques:  

� Definir què són les 
telecomunicacions. 

� Enumerar els tipus de canals 
utilitzats en telecomunicacions i 
indicar quins aparells tecnològics 
utilitzen i perquè. 

� Definir què són les ones 
electromagnètiques i per a què 
s’utilitzen en telecomunicacions. 

� Expressar-se a nivell oral o escrit 
amb anglès. 

� (CB1) Competència comunicativa, lingüística i audiovisual:  
- Adquisició de vocabulari específic sobre telecomunicacions en anglès. 
- Entendre l’exposició realitzada pel docent en anglès. 
- Expressar-se oralment en l’anglès. 

� (CB5) Competència aprendre a aprendre:  
- Reconèixer i reflexionar l’experiència d’aprendre tecnologia amb altre idioma com l’anglès. 
- Identificar les dificultats que presenta en el seu aprenentatge el fet que la tecnologia s’imparteixi en 

anglès. 
� (CB6) Competència d’autonomia i iniciativa personal:  

- Participar activament en la resolució de les experiències realitzades a la sessió. 
� (CB7) Interacció i coneixement del món físic: 

- Explicar que són les telecomunicacions, quins aparells tecnològics utilitza i perquè. 
� (CB8) Competència social i ciutadana: 

- Respectar al docent i a la resta d’alumnes quan s’expressen en anglès, encara que la seva expressió i 
pronuncia no sigui la més correcta. 

Continguts:  Criteris d’Avaluació:  

� Què és la telecomunicació. 
� Canals de telecomunicació  i 

aparells utilitzats. 
� Les ones electromagnètiques. 

� (CA1) Definir que són les telecomunicacions. 
� (CA2) Enumerar diferents solucions a les telecomunicacions tant històriques com actuals. 
� (CA3) Anomenar els diferents elements d’una comunicació. 
� (CA4) Classificar els canals utilitzats en telecomunicacions. 
� (CA5) Indicar els diferents aparells tecnològics utilitzats i explicar perquè s’utilitzen. 
� (CA6) Descriure les ones electromagnètiques, les seves característiques i per a què s’utilitzen. 
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Relació amb altres matèries:  Materials i Recursos:  

� Llengua:  
- Comunicació oral i escrita 

en anglès. 

Materials Físics: 
- Aula ordinària (amb pissarra digital i ordinador). 
- Experiments. 
- Fitxes de telecomunicacions. 
- Qüestionari. 

Recursos Virtuals (TAC): 
- Presentació en PowerPoint. 
- Vídeo sobre ones electromagnètiques: 

http://www.youtube.com/watch?v=cfXzwh3KadE&feature=r
elated 

SEQÜENCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT / APRENENTATGE  I D’AVALUACIÓ 

Sessió Act Tipus Descripció Materials i Recursos 
Organització  

Social 
Act. Aval.  
(Crit+CB) 

1.
- 

In
tr

od
uc

ci
ó 

a 
le

s 
te

le
co

m
un

ic
ac

io
ns

. 

1 Inicial Introducció a l’experiència que es farà de la sessió en anglès.  Grup Classe  

2 Desenvol. 
Definició de comunicació, el perquè i problemàtiques de la 
comunicació. 
Definició de telecomunicació. 

Pissarra digital i presentació Grup Classe  

3 Consolidació Llistat de diferents solucions tant antigues com actuals que 
resolen el problema de la comunicació a distància Pissarra  Parelles + Grup Classe CA2 

4 Desenvol. 
Elements d’una comunicació. 
Que és un canal i tipus de canal. 
Canal guiat: diferents cables. 

Pissarra digital i presentació Grup Classe  

5 Desenvol. Definició d’ones electromagnètiques Pissarra digital i presentació Grup Classe CA6 

6 
Consolidació i 

experiment La cambra de Faraday. Perquè? Dos móbils i paper d’alumini Parelles + Grup Classe  

7 Desenvol. L’espectre electromagnètic Pissarra digital i presentació Grup Classe CA6 

8 Consolidació i 
experiment Les freqüències de ràdio i les interferències. Perquè? Ràdio Parelles + Grup Classe  

9 Consolidació Vídeo sobre les ones electromagnètiques Pissarra digital i vídeo Grup Classe CA6 
10 Desenvol. Canal sense cable: antenes, repetidors i satèl·lits. Pissarra digital i presentació Grup Classe  

10 Consolidació i 
Avaluació 

Realització de les fitxes de jocs de mots encreuats sobre les 
telecomunicacions. Fitxes de telecomunicacions Parelles TOTS 

12 Avaluació de 
l’experiència 

Qüestionari sobre l’experiència de la sessió. Qüestionari Individual CB5 
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3.4.4 Materials de suport. 

En aquest apartat es detallen els materials de suport que s’han preparat cara a la realització de les 
sessions pràctiques de docència en anglès per tots dos nivells, 1r d’ESO i 3r d’ESO. 

La relació de materials de suport que s’ha preparat ha estat: 

• Una presentació en PowerPoint en anglès sobre cadascuna de les sessions. 

• Activitats de consolidació en anglès per cadascuna de les sessions. 

• Full explicatiu dels experiments que s’han realitzat en la sessió de telecomunicacions. 

• Un qüestionari en català per tal d’avaluar el grau d’acceptació, seguiment i dificultats que 
presenten els alumnes. 

En els annexos a aquest projecte es presenta part del material de suport detallat en aquest apartat. 
Tot i això, a continuació s’explica el qüestionari d’avaluació de l’activitat per la seva importància dins 
de la valoració dels resultats i conclusions d’aquest projecte d’innovació al centre. 

3.4.4.1 El qüestionari d’avaluació de l’activitat 

Aquesta activitat de docència en anglès s’havia plantejat com una prova pilot per tal de conèixer el 
grau d’acceptació per part de l’alumnat de l’experiència, com han seguit la sessió o detectar quines 
dificultats han trobat en el seu aprenentatge del temari de tecnologia corresponent. És a dir, amb 
aquest qüestionari es pretén avaluar l’assoliment de part dels objectius generals de l’activitat, 
d’aquells objectius generals que fan referència a l’alumnat. Per tal de poder avaluar totes aquestes 
qüestions, s’ha preparat un qüestionari pels alumnes a realitzar al final de la sessió de forma 
totalment anònima. 

Aquest qüestionari s’ha preparat en català per tal que tot l’alumnat el pugui respondre 
independentment del nivell d’anglès que presenti. A més, s’ha deixat total llibertat als alumnes per 
respondre les diferents preguntes en l’ idioma que desitgin. No es pretén que demostrin quin domini 
d’anglès tenen, sinó copsar com ha anat l’experiència de rebre una classe de tecnologia en anglès. 

El qüestionari que s’ha preparat és el següent: 

Qüestionari: Classes de tecnologia en anglès 

1. Creus que aprendre anglès és important pel teu futur? Sí / No. 

2. T’agradaria fer tecnologia amb anglès? Sí / No / Algun cop. 

3. Has seguit la classe amb normalitat? Sí / No  

4. Que és el que més t’ha costat a la classe d’avui? 

5. Escriu de que hem parlat a la classe d’avui. 

6. Escriu alguna paraula en anglès que has après avui a classe  
I, si pots, escriu la seva traducció al català o castellà. 

7. Que t’ha agradat més de la classe d’avui? 

8. Que t’ha agradat menys de la classe d’avui? 
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3.4.5 Avaluació econòmica. 

Com en tot projecte, sigui del tipus que sigui, aquesta prova pilot d’impartir la docència de tecnologia 
en anglès ha tingut un cost econòmic per tota la feina realitzada i com a tal cal tenir-ho en compte. A 
continuació, es realitza una valoració econòmica de l’activitat docent per tal per tal de posar de 
manifest l’esforç real que implica la seva realització. 

El cost econòmic de l’activitat es divideix en dos grups: el cost del material, tant pel docent com per 
l’alumnat i el cost del temps emprat per a la preparació de cadascuna de les sessions. 

El cost material de l’activitat és bàsicament la impressió de tot el material didàctic per la realització 
de les sessions. Així, per a les sessions que es realitzen i els alumnes que hi assisteixen, el cost del 
material ha estat el següent: 

COST MATERIAL  

Concepte Nivell  Nº fulls 
per unitat 

Nº 
unitats 

Nº total 
fulls 

Preu 
unitari (€)  Preu total (€)  

Presentació PowerPoint 1r 13 1 13 0,05 0,65 

Dossier del contingut 1r 3 27 81 0,05 4,05 

Dossier d'activitats 1r 5 27 135 0,05 6,75 

Qüestionari 1r 0,5 27 14 0,05 0,68 

Total 1r ESO  12,13 

Presentació PowerPoint 3r  25 1 25 0,05 1,25 

Dossier del contingut 3r  1 71 71 0,05 3,55 

Dossier d'activitats 3r  3 71 213 0,05 10,65 

Qüestionari 3r  0,5 71 36 0,05 1,78 

Total 3r ESO  17,23 
TOTAL MATERIAL  29,35 

Taula 5.  Cost del material de l’activitat docent. 

El cost de personal de l’activitat es resumeix en el cost del docent durant la preparació de 
cadascuna de les sessions.  

COST PERSONAL  

Concepte Nº hores 
sessió 

Nº 
sessions 

Nº total 
hores Cost hora (€) Cost total 

(€) 

Recerca recursos 6 2 12 15,80 189,60 

Selecció continguts 8 2 16 15,80 252,80 

Preparació presentació 8 2 16 15,80 252,80 

Preparació activitats 4 2 8 15,80 126,40 

Preparació dossier 8 2 16 15,80 252,80 
TOTAL PERSONAL  1.074,40 

Taula 6.  Cost del personal docent implicat en la realització de l’activitat. 

Així, el cost total de la prova pilot que es realitza i que consisteix en impartir dues sessions de 
tecnologia en anglès ha estat el següent: 

COST TOTAL  
Concepte Cost (€) 

Cost material 29,35 
Cost personal 1.074,40 

TOTAL 1.103,75 

Taula 7.  Cost total de la prova pilot. 
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4 RESULTATS 

4.1 Activitat de recerca sobre impartir de docència  en anglès 

El que el centre vol dur a terme és una activitat innovadora, però molt reconeguda i estesa tant a 
nivell espanyol com europeu. Aquesta activitat d’impartir la docència en una altra llengua que no és 
la materna s’anomena AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera) o CLIL 
(Content and language integrated learning). 

Com molt bé ho ha definit l’experta en aquest model didàctic Do Coyle, “AICLE és ensenyar el que 
els alumnes necessiten saber en un altre idioma”1. O també es pot definir com ensenyar als 
alumnes en una altra llengua que no és la seva llengua materna (per exemple, en anglès a 
Catalunya en lloc del català). Així, aquesta metodologia permet no només aprendre el nou contingut 
de la matèria, sinó que també se centra en aprendre l’ús de la llengua amb la que s’imparteix el 
contingut2. 

Aquesta nova metodologia d’aprenentatge presenta els següents avantatges3 per tots els implicats 
en l’ensenyament (centre, docents i alumnat):  

• Pel centre: 

o La introducció d’una metodologia AICLE en el pla d’estudis potenciarà el nivell de 
les llengües estrangeres al centre. En aquest cas, de l’anglès. 

• Pels docents: 

o Es desenvolupen millors pràctiques educatives al coordinar-se entre departaments o 
al compartir experiències amb altres escoles d’altres països. 

o És una revolució a nivell pedagògic perquè els obliga a replantejar-se la forma en 
que imparteixen les classes i això els permet millorar com a docents. Aprenen a 
utilitzar noves metodologies i recursos didàctics. 

o Es poden desenvolupar més professionalment i el seu nivell de satisfacció és major. 

• Per l’alumnat: 

o Estan més motivats per l’aprenentatge de la llengua perquè els continguts i 
situacions són més reals. 

o Permet introduir a l’alumnat en contexts culturals més amplis. 

o Com l’activitat AICLE és més interactiva i cooperativa, l’alumnat guanya en 
confiança i autonomia i aprèn a aprendre. 

o Té un major domini de la llengua, ja que està en contacte amb ella durant un major 
nombre d’hores setmanals. 

A títol personal, voldria aconsellar a tot docent que es plantegi aquesta recerca d’informació sobre 
com impartir la docència d’una matèria en una llengua estrangera (no la vehicular de la mateixa) que 
faci una lectura de la següent bibliografia: “Guía informativa para centros con modalidad de 
enseñanza bilingüe” de la Junta de Andalucía, que es pot localitzar en l’enllaç 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/programasinternacionale
s/guiacentrosbil/1295270720063_guiaensexanzabilingxe1.pdf.  

 

                                                 
1 Vazquez-Reina, Marta. Aprender materias e idiomas a la vez, modelo AICLE. 
2 British Council & BBC. CLIL. 
3 Pavesi, Maria; Bertocchi, Daniela; Hofmannová, Marie; Kazianka,Monika. Enseñar en una lengua extranjera. 
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4.1.1 Programes actuals en anglès 

Actualment existeixen programes d’ajuda per a la realització d’experiències bilingües, tant a nivell 
regional com europeu. Part d’aquestes ajudes van dirigides a la formació dels docents implicats en 
aquesta modalitat i es recullen en l’apartat de cursos de formació per a docents. En aquest apartat 
es recullen els programes, ajudes i subvencions que existeixen a nivell de centre i alumnat per 
realitzar diferents tipus d’activitats. A continuació, es detallen els programes existents per a les 
experiències en llengua anglesa4. 

4.1.1.1 PELE – Pla experimental de llengües estrangeres 

Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es duu a terme el PELE – Pla 
experimental de llengües estrangeres. Tota la informació relacionada amb aquest programa es pot 
localitzar en la web: http://phobos.xtec.cat/pluriling/pele.html. 

L’objectiu d’aquest pla és potenciar el coneixement i ús d’una tercera llengua entre l’alumnat català 
per tal de que afronti amb una millor situació el seu futur en aquest món globalitzat. Per això dóna 
suport als projectes educatius que promoguin l’educació i aprenentatge d’una llengua estrangera 
dins la metodologia AICLE. 

Els projectes que es poden acollir a aquest pla experimental de llengües estrangeres a nivell de 
secundària poden ser de tres tipus: 

• Ensenyament i l’aprenentatge de tots o alguns dels continguts d’una àrea no lingüística del 
currículum en llengua estrangera.  

• Treball per projectes.  

• Millora de la competència comunicativa de l’alumnat fent èmfasi en la llengua oral.  

I han de complir els següents requisits: 

• Estar inclosos dins del projecte lingüístic del centre. 

• Estar aprovats pel claustre de professors i el consell escolar. 

• Tenir una durada de tres anys. 

Per accedir a aquestes ajudes, cada any es publica una Ordre des del Departament d’Ensenyament. 
Per tal de fer-se una idea sobre els requisits que es demanen, es pot consultar l’ordre 
EDU/123/2010 per les ajudes i subvencions de l’any 2010. 

4.1.1.2 Programes educatius europeus 

Existeixen un cert nombre de programes educatius europeus per tots els nivells educatius i de gestió 
que es gestionen des de la web: http://www.oapee.es/. De totes maneres, també existeix una 
informació molt detallada a nivell català des de la web: http://www.xtec.cat/pap/cat/ on també hi ha 
tota la normativa catalana desenvolupada al respecte. En aquesta web s’expliquen tots els 
programes existents, terminis de sol·licituds, període per realitzar les diferents activitats i dates de 
finalització dels processos de selecció. A cada país existeix una agencia nacional on es pot 
gestionar i realitzar tot tipus de consultes. La direcció de l’agencia espanyola és la següent: 

Atenció de: Cristina Figueroa , OAPEE 
Paseo del Prado 28, 1ª planta 
28014 Madrid 

                                                 
4 Les referències bibliogràfiques i de webgrafia són les següents: 

• Guía informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe. Junta de Andalucía. 
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Telèfon: 915 06 55 83 
Fax: 915 06 56 89 

A continuació es detalla el programa Comenius que directament va adreçat a l’alumnat i professorat 
de l’ensenyament de primària i secundària, com és el cas del centre on es planteja aquest projecte: 

Els objectius que es marca el programa Comenius són els següents: 

• Millorar i augmentar la mobilitat d’alumnes i docents. 

• Promoure les associacions escolars. 

• Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres en el món educatiu. 

• Fomentar l’ús de les TIC. 

• Augmentar i donar una visió europea a la formació dels docents. 

• Impulsar la millora de les eines pedagògiques i la gestió escolar. 

• Facilitar la difusió dels resultats dels diferents projectes i mobilitats. 

Els destinataris, a nivell de Secundària, de les accions previstes per aquest programa són: el centre 
educatiu, el seu alumnat i el seu personal educatiu. 

Les accions previstes que es poden sol·licitar des d’un centre de Secundària són: 

1. A nivell de mobilitat individual: Aquestes accions reben ajuts per cobrir despeses de 
manutenció, allotjament, viatges, assegurança o visats. Els ajuts s’assignaran en funció del 
que s’indiqui en cada convocatòria. 

a. Ajuts per la formació del personal educatiu: Vol facilitar la formació del personal 
educatiu per un període màxim de sis setmanes en un país europeu. Pretén que 
ampliï coneixements, millori la pràctica a l’aula i tingui una visió més europea de 
l’educació.  

b. Ajudants Comenius: Permet a futurs docents participar com ajudants a altres 
centres europeus durant un període entre 3 mesos i un any escolar. 

c. Acollida d’ajudants Comenius: Permet a centres sol·licitar ajudants Comenius que 
ajudaran al docent del centre en les seves tasques i col·laboraran a donar una visió 
més amplia de l’educació amb els coneixements que porti l’ajudant. 

d. Visites preparatòries per establir associacions escolars: Permet realitzar un primer 
contacte i realitzar un pla de treball entre centres interessats a desenvolupar 
projectes Comenius. 

e. Mobilitat de l’alumnat d’educació Secundària: Permet l’estada, entre 3 i 10 mesos, 
de l’alumnat en un centre europeu i en una família d’acollida. S’organitza entre 
centres que hagin participat en projectes Comenius. 

2. Associacions escolars Comenius:  

Impliquen la realització de projectes educatius entre dos o més centres de diferents països 
per treballar alguna temàtica concreta, intercanviar experiències o promoure la diversitat 
lingüística. Tenen una durada de dos anys. Els ajuts són per cobrir les despeses del 
projecte i de la mobilitat durant el mateix i s’assignaran en funció del que s’indiqui en cada 
convocatòria. 

3. Altres accions: 

a. Projectes multilaterals: Projectes per preparar cursos de formació o preparar 
estratègies metodològiques pels docents. 

b. Xarxes Comenius Per continuar treballant en un tema concret per part dels centres 
que participen en un projecte Comenius. 
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c. E-Twinning: És un programa que permet l’agermanament entre centres europeus a 
través d’Internet i totes les seves eines com xats, foros, webs, etc. A cada país hi ha 
un servei d’ajut. A Espanya el duu a terme el “Instituto Superior de Formación y 
Recursos en Red para el Profesorado”. Es pot trobar més informació sobre aquest 
programa a http://www.etwinning.es/ . 

4.1.1.3 Altres activitats 

Altres activitats interessants que es duen a terme dins de l’aprenentatge de llengües i la implantació 
de centres bilingües són: 

1. Programa ARCE (Agrupaciones de Centros Educativos): Aquest programa pretén promoure 
intercanvis i projectes entre centres educatius de diferents comunitats autònomes de l’estat 
espanyol. En el cas que ens ocupa, es pot utilitzar per tenir contacte amb altres centres que 
duguin a terme experiències bilingües com la que es vol implantar. Es pot localitzar més 
informació al respecte en el següent enllaç del Ministeri d’Educació: 
http://www.educacion.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-
cooperacion/agrupaciones-centros-educativos/actividades/convocatorias.html [Consultada: 
7 de juny de 2011]. 

2. Programa d’immersió lingüística per alumnes de 6è de primària i 2n d’ESO: Aquest 
programa pretén l’estada de grups – classe d’alumnes durant una setmana per la pràctica 
de la llengua anglesa en centres d’altres comunitats autònomes de l’estat espanyol. Es pot 
localitzar més informació al respecte en el següent enllaç del Ministeri d’Educació: 
http://www1.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/centros-
docentes-entidades/no-universitarios/becas-inmersion-liguistica.html [Consultada: 7 de juny 
de 2011]. 

4.1.2 Les millors pràctiques 

En aquest apartat s’ha realitzat una selecció de totes les millors pràctiques i consells donats per tots 
aquells docents que ja han dut a terme aquesta experiència i tots els experts i estudiosos d’aquesta 
metodologia. Aquests consells s’han classificat en: consells pels docents, consells a l’hora de 
realitzar les programacions didàctiques i consells per la implantació de la innovació. 

4.1.2.1 Consells pels docents5. 

• Pels docents, tant de tecnologia com de llengua anglesa del centre, és molt important per la 
seva coordinació i tracte amb l’alumnat que aprenguin conceptes i continguts bàsics de 
l’altra matèria. És a dir, el docent de tecnologia ha de disposar de coneixements bàsics de la 
didàctica de la llengua anglesa i el docent de llengua anglesa coneixements generals dels 
continguts que s’imparteixen. 

• Una qüestió molt important que tothom remarca és l’extraordinària coordinació que s’ha de 
dur a terme entre els docents en llengua anglesa i els docents de tecnologia. Cal que el 
docent en llengua anglesa anticipi el vocabulari i gramàtica que serà necessari per impartir 
els continguts de tecnologia per tal de minimitzar les dificultats durant les sessions de dita 
matèria. 

• Cal acostumar a l’alumnat a rebre pràcticament quasi tota la sessió en anglès, tant a nivell 
de gestió de l’aula com de discurs, S’ha de potenciar poc a poc l’ús de l’anglès amb i entre 
l’alumnat. 

                                                 
5 Les referències bibliogràfiques i de webgrafia són les següents: 

• Orientaciones para la elaboración del currículo integrado de las lenguas en los centros bilingües. Junta 
de Andalucía. 



 

 Experiència docent sobre l’aprenentatge de la tecnologia en anglès. Pàgina 25 

• Cal potenciar, promoure i motivar a l’alumnat a expressar-se en anglès mitjançant activitats 
participatives i comunicatives. I cal fer un reforç positiu a l’alumnat cada cop que realitzi 
l’esforç de comunicar-se en llengua anglesa.  

• En el cas que l’alumnat cometi errors lingüístics, s’intentarà ser permissiu, però s’anotaran 
aquells errors més freqüents per tal que el docent de llengua anglesa els treballi a les seves 
classes. 

• És molt interessant que l’alumnat anoti en una llibreta o full tot el lèxic nou que ha aprés en 
la unitat didàctica. 

4.1.2.2 Consells per la programació didàctica6 

A l’hora d’iniciar la preparació de la programació didàctica amb la metodologia AICLE cal tenir en 
compte els següents principis: 

• L’anglès s’utilitzarà per aprendre a més de per comunicar-se. 

• El contingut de tecnologia a impartir és el que marcarà allò que s’haurà d’aprendre de la 
llengua anglesa. 

• En l’ús de l’anglès en tecnologia es prioritzarà la fluïdesa enfront la correcció. 

Una de les primeres qüestions a plantejar-se en la preparació de la matèria de tecnologia en anglès 
és quins continguts s’han d’impartir en aquesta llengua i quins en català. Per ajudar a resoldre 
aquest dubte es presenten els següents consells: 

• En un programa bilingüe, es recomana no realitzar tota la matèria per complet en anglès, 
sinó una part del temps. Per exemple, durant tot l’any fer una hora setmanal en anglès o 
una unitat didàctica al trimestre o anualment. 

• Els continguts han de ser propers i coneguts per l’alumnat. 

• Aquests continguts han de permetre més l’experimentació i manipulació que ser molt teòrics 
ja que els primers faciliten la comprensió per part de l’alumnat. 

• Cal que sempre prevalgui la qualitat a la quantitat, poc però bo.  

Durant la programació de la unitat didàctica o de les corresponents sessions en anglès, cal tenir en 
compte els següents aspectes: 

• Cal definir i fixar tant els objectius d’aprenentatge del contingut propi de tecnologia com els 
objectius lingüístics referents a l’ impartició de la docència en llengua anglesa. 

• El punt anterior implica que a l’hora d’avaluar s’hagi d’avaluar no només els continguts de 
tecnologia, sinó també els avenços en llengua anglesa per part de l’alumnat. Per fer aquesta 
avaluació es poden utilitzar activitats com exposicions orals, treballs d’investigació, dossiers 
amb el treball diari de l’alumne o activitats orals de grup com, per exemple, un debat. 

• Cal destacar que en la matèria de tecnologia no es pretén fer una avaluació només de la 
llengua anglesa, sinó fer una avaluació d’aquells aspectes de la llengua anglesa que són 
rellevants pel contingut de tecnologia com, per exemple, el vocabulari específic o la 
participació de l’alumnat en llengua anglesa. 

                                                 
6 Les referències bibliogràfiques i de webgrafia són les següents: 

• Orientaciones para la elaboración del currículo integrado de las lenguas en los centros bilingües. Junta 
de Andalucía. 

• Web de Isabel Pérez: http://www.isabelperez.com/clil.htm.  

• Guía informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe. Junta de Andalucía. 
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• Cal distingir els objectius exigits pel contingut i que no es poden evitar d’aquells que són 
compatibles amb el contingut i que segons el nivell d’anglès de l’alumnat es pot arribar a 
renunciar. 

• Cal preveure tot tipus de tècniques i eines que permetin a l’alumnat treballar la llengua 
anglesa tant a nivell escrit com oral des d’un primer moment. 

• En la mesura del possible és molt interessant la realització d’activitats que permeti a 
l’alumnat experimentar i manipular ja que faciliten la comprensió. 

• Cal incloure activitats prèvies que permetin, per una banda, despertar l’ interès de l’alumnat i 
per l’altra, lligar els coneixements que ja té amb els nous. 

• Cal tenir en compte que l’ordre ideal pel desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge 
és: escoltar, llegir, parlar i escriure. 

• Cal incloure activitats prèvies sobre el vocabulari de la sessió abans de avançar amb el 
contingut de tecnologia de la corresponent sessió. 

Durant la preparació del material didàctic per l’alumnat cal tenir en compte les següents 
recomanacions: 

• El material ha de ser molt visual, sobre tot  al principi. Per exemple, imatges, mapes, 
esquemes, vídeos, gràfics, etc. 

• En general, cal simplificar, en la mesura que sigui possible, tota la sintaxi i vocabulari per tal 
de facilitar la comprensió. I en concret, caldrà adaptar tot el contingut i material al nivell 
d’anglès de l’alumnat en cada curs i grup - classe. 

4.1.2.3 Consells per la posta en marxa de la innovació7. 

Durant l’any previ a la posta en marxa de la innovació, cal començar a preparar-se per l’any següent 
en que la impartició de la docència en llengua anglesa ja serà real. Les activitats recomanades a 
realitzar durant aquest any previ són: 

• Cercar informació sobre el que ja es fa (objectiu en part d’aquest projecte). 

• Visitar altres centres que actualment ja realitzen la impartició de docència d’una altra 
matèria d’anglès (de la mateixa forma que es vol impartir tecnologia en anglès). Es pretén 
rebre assessorament i disposar de contactes a qui recórrer en cas de dubte. 

• Formar equips de treball i coordinació entre els docents de llengua anglesa i els docents de 
tecnologia. 

• Millorar la preparació i formació en anglès dels docents de tecnologia (veure apartat referit a 
la formació del docent). 

• Realitzar cursos sobre la metodologia per impartir la docència en una altra llengua que no 
és la vehicular (metodologia AICLE). 

• Iniciar la programació de les unitats didàctiques que es duran a terme el següent curs. 
Cercar material i recursos, fixar pautes de treball, etc. 

• Fer més visible que el centre i en concret el departament de tecnologia vol anar cap al 
bilingüisme. Es poden dur a terme accions com, per exemple, introduir l’anglès a la pàgina 
web o fer publicitat de la innovació, posar nous panells a l’aula de tecnologia on hi aparegui 
l’anglès, modificar el projecte lingüístic del centre, etc. 

• Preparar reunions i material per informar al claustre i el consell escolar de la nova innovació 
que es vol dur a terme. Un cop informats, cercar la seva aprovació per tal de poder sol·licitar 
ajuts com el PELE – Pla experimental de llengües estrangeres. 

                                                 
7 Guía informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe. Junta de Andalucía. 
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• Fer recerca de tots els projectes i programes amb l’estranger per tal de participar-hi. Cal 
disposar de tota la informació sobre requisits i terminis per realitzar les sol·licituds (veure 
apartat referit a programes existents). 

• Preparar reunions per informar als pares, als alumnes i la resta de docents sobre la nova 
innovació que es planteja per tal de donar-la a conèixer. 

Durant el primer any en el qual es posa en marxa la innovació docent d’impartir tecnologia en anglès 
cal tenir en compte les següents recomanacions: 

• Cal informar a la comunitat escolar (alumnes, docents i famílies) de totes les qüestions 
generals i específiques d’aquesta innovació. 

• Cal prestar molta atenció a les famílies i mantenir-les permanentment informades de com va 
la innovació i l’aprenentatge dels seus fills. 

• Cal reforçar, si s’escau, la coordinació entre el departament de llengua anglesa i el 
Departament de Tecnologia. 

• Cal estar atents al progrés del projecte per detectar qualsevol dificultat, modificació o millora 
a realitzar. 

• Realitzar un informe sobre tots els projectes i programes existents a nivell europeu per tal de 
seleccionar aquells més adients al centre. Un cop seleccionats, planificar totes les tasques a 
realitzar per tal de preparar tots els documents necessaris per a la sol·licitud i disposar un 
calendari amb els terminis corresponents. 

• Continuar fent visible el fet que la matèria de tecnologia s’està duent a terme en anglès. 

4.1.3 Cursos de formació per a docents 

Les característiques que ha de presentar un docent que vol impartir una matèria com tecnologia 
amb una llengua estrangera com l’anglès són les següents8: 

• Ha de dominar la llengua estrangera. En aquest cas, l’anglès. Es recomana que el docent 
disposi d’un nivell B2 per poder impartir la docència en un àmbit bilingüe. Aquest nivell B2 
equival al nivell 5 d’Escola Oficial d’Idiomes o el First Certificated de Cambridge. 

• Ha de tenir un bon coneixement de la llengua vehicular habitual de l’alumnat. En aquest cas 
el català. 

• Ha de dominar la matèria que ha de donar, en aquest cas tecnologia, i al mateix temps tenir 
coneixements de l’ensenyament d’un altre idioma. 

• Ha de tenir una gran capacitat de treball en equip i de cooperació. 

• Ha de tenir una forta motivació i compromís a llarg termini amb l’ensenyament de tecnologia 
en anglès al centre. 

Amb totes aquestes característiques, està clar que és molt important disposar d’una formació 
acurada tant en el coneixement de la llengua estrangera (en aquest cas anglès) com en 
coneixements de la metodologia per poder impartir tecnologia o una altra matèria en aquesta 
llengua. Per poder assolir aquests objectius, es disposen de cursos de formació en diferents àmbits 
que es detallen a continuació. 

Les vies que el docent disposa per assolir un bon nivell en llengua estrangera (en aquest cas, 
l’anglès) són: 

• Les escoles oficials d’idiomes, que a Catalunya tenen una forta implantació. Per trobar més 
informació anar a l’enllaç: http://phobos.xtec.cat/eoi/ [Consultada: 06 de juny de 2011]. 

                                                 
8 Pavesi, Maria; Bertocchi, Daniela; Hofmannová, Marie; Kazianka, Monika. Enseñar en una lengua extranjera. 
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• Programa “Aulas Europeas”: és un programa gestionat pel Ministeri d’Educació per realitzar 
immersions lingüístiques amb França i el Regne Unit. És pot veure la resolució per a l’any 
2011 en el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-
9496.pdf   

• El Ministeri d’Educació també té programes per la formació dels docents a l’estranger. Per a 
més informació, es por visitar la web: http://www.educacion.gob.es/educacion/actividad-
internacional/convocatorias-trabajo-formacion/para-espanoles.html [Consultada: 06 de juny 
de 2011]. 

• L’organisme OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos): és 
l’organisme  responsable de coordinar i centralitzar totes les iniciatives de formació docent a 
nivell europeu. És pot trobar més informació a la web http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
[Consultada: 06 de juny de 2011]. 

Tot seguit es relacionen una sèrie de cursos i formació relacionada amb la metodologia necessària 
per impartir matèries en una llengua estrangera: 

• Des de el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’organitza un curs 
per la impartició en Secundària d’una matèria en un altre idioma. Es pot trobar més 
informació en: http://www.xtec.cat/formacio/llengues/pele/secundaria_pa.htm [Consultada: 
06 de juny de 2011] En aquest cas, fa referència als cursos de l’any 2010-2011. 

• Llicències d’estudi modalitat D: Són estades retribuïdes de 10 setmanes de formació sobre 
la metodologia AICLE a Anglaterra o França i al final de les quals cal fer un lliurament de 
materials didàctics. Espot trobar més informació al respecte de cada convocatòria a l’enllaç 
següent: http://www.xtec.net/innova/llicencies/index.htm 

• El llistat de cursos Comenius que s’organitzen en les pròximes dates que es pot localitzar al 
següent enllaç: http://www.ccn-clil.eu/index.php?name=Content&nodeIDX=5085 
[Consultada: 06 de juny de 2011]. 

• “Máster en inglés para la cualificación profesional” (Universidad de Córdoba), per aquelles 
persones que volen participar en activitats docents de bilingüisme. Es pot localitzar més 
informació al següent enllaç:  http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/ingles-cualificacion-
profesional [Consultada: 06 de juny de 2011]. 

• “Máster en enseñanza bilingüe para profesorado de primaria y secundaria” (Universidad de 
Sevilla),  per a docents que donen o volen donar classes en una altra llengua no vehicular 
dels alumnes. Es pot localitzar més informació al següent enllaç: 
http://www.ensenanzabilingue.com/ [Consultada: 06 de juny de 2011]. 

Tot i això, en la següent web es poden localitzar totes les beques, ajuts i subvencions que dóna el 
Ministeri d’Educació a nivell de centres i docents no universitaris: 
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-
entidades/no-universitarios.html [Consultada: 06 de juny de 2011]. 

 

4.2 Activitat de docència en anglès: Prova pilot 

Els resultats de l’activitat de docència de tecnologia en anglès els podem dividir en dues parts. Per 
una banda, les dificultats, riscos o aspectes a tenir en compte i que s’han detectat durant la 
preparació i execució de les sessions en anglès. Aquest punt és important ja que cal plantejar 
propostes i solucions per tal de poder-los superar i així realitzar una implantació amb més garanties 
d’èxit. I per l’altra, els resultats obtinguts del qüestionari que s’ha passat a l’alumnat al final de cada 
sessió.  
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4.2.1 Dificultats, riscos i aspectes a tenir en compte 

És evident que impartir la matèria de tecnologia en anglès portarà molts beneficis a l’alumnat del 
centre, ja que permetrà que millorin el seu nivell d’anglès i això redundarà en una preparació més 
eficient pel seu futur. Ara bé, per a que aquesta innovació sigui tot un èxit cal tenir presents tots 
aquells factors que poden perjudicar el bon funcionament d’aquesta activitat. 

Durant la prova pilot realitzada, que ha consistit en impartir diverses sessions pràctiques 
d’ensenyament de tecnologia en anglès, ja s’han pogut observar i detectar diferents dificultats, 
riscos o aspectes a tenir en compte. Després d’haver fet una anàlisi dels mateixos, s’han proposat 
diferents solucions que ajudaran a fer la implantació amb absoluta confiança de que funcionarà 
correctament i de manera que l’actuació del docent, en cas de presentar-se alguna dificultat, sigui 
ràpida i eficaç.  

A continuació, es detallarà cadascuna de les dificultats, riscos o aspectes observats a tenir en 
compte i es realitzarà una proposta per tal de superar-los satisfactòriament en cas que es presentin. 

4.2.1.1 Alumnes amb necessitats especials 

Com s’ha comentat en l’apartat de context del centre, l’ institut on es vol implantar la docència de 
tecnologia en anglès té dos casos d’alumnat amb necessitats especials molt concrets. Per una 
banda, actualment té 6 alumnes amb dictamen que disposen d’un docent de reforç mentre són a 
l’aula ordinària. I per una altra, té un 22% d’immigrants dels quals 52 són alumnes nouvinguts la 
majoria dels quals no són de parla anglesa. A més, la matèria de tecnologia, al ser més 
manipulativa, és de les primeres on aquests alumnes s’integren amb la resta d’alumnat.  

Amb aquesta diversitat dins l’aula ordinària, que ja s’ha d’atendre específicament quan s’imparteix la 
tecnologia en català, és evident que cal tenir-la molt en compte ara que es vol implantar la docència 
en anglès. Però abans de proposar diferents solucions per assolir els objectius marcats amb aquest 
alumnat, cal analitzar que es fa quan l’ensenyament és en català.  

En el cas dels alumnes amb dictamen, la seva dificultat rau directament en la seva capacitat 
d’aprenentatge que és més lenta que la resta. En canvi, en principi no presenten dificultats en la 
llengua, ja que les sessions es realitzen en la seva llengua materna o almenys ja la dominen. A més, 
disposen d’un docent al seu costat durant la sessió a l’aula ordinària i que en altres hores els ajuda i 
dóna suport per tal d’assolir els objectius marcats. L’atenció a la diversitat que realitza el docent de 
la matèria de tecnologia per aquests alumnes consisteix en la preparació d’activitats de consolidació 
específiques pel seu nivell d’aprenentatge. Aquestes activitats presenten les següents 
característiques: són molt visuals (amb dibuixos i imatges); reforcen el vocabulari; són de relacionar, 
unir amb fletxes o completar petites frases sobre el contingut que s’està impartint. En general, són 
activitats senzilles adaptades al seu nivell d’aprenentatge. 

Pel que fa als alumnes nouvinguts, poden presentar dues dificultats. Per una banda, el seu nivell 
d’aprenentatge, que depèn molt del seu país d’origen i del seu estatus social en el mateix. I per una 
altra, del coneixement de la llengua, el català, que superarà amb major o menor dificultat en funció 
de si la seva llengua origen és romànica o no ho és. Aquests alumnes estan unes hores a l’aula 
d’acollida on se’ls dóna un suport sobre tot en llengua catalana. Ara bé, aquest alumnat no té cap 
tipus de suport a l’aula ordinària per part d’un docent auxiliar com tenen els alumnes amb dictamen. 
Així, l’atenció que realitza el docent de la matèria de tecnologia difereix molt en funció de la seva 
comprensió de la llengua catalana. En un principi, el docent, durant la sessió a l’aula ordinària, li 
prepara i explica un material molt senzill sobre el tema per a que el treballi durant la sessió, ja que 
en aquests moments el coneixement de la llengua catalana és pràcticament nul. Aquestes activitats 
són molt semblants a les que es preparen pels alumnes amb dictamen, ja que han de presentar 
unes característiques molt similars: molt visuals i que reforcin el vocabulari. 

Arribat a aquest punt, si analitzem tots dos casos davant d’una sessió de tecnologia en anglès, ens 
trobem que són força semblants ja que tots dos parteixen d’una mateixa dificultat: no entenen 
pràcticament la llengua anglesa. L’avantatge que tenen en aquest cas, respecte a la sessió en 
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català, és que la resta de l’alumnat, encara que té un nivell d’anglès més elevat, aquest domini de la 
llengua no és tant elevat com el domini que tenen del català. És a dir, els alumnes amb necessitats 
especials i la resta d’alumnat tenen un domini de la llengua anglesa més pròxim i per tant la 
capacitat per realitzar el seguiment de la sessió en anglès és més semblant que en català. 

Així, es consideren bàsicament dues propostes per a la integració d’aquest alumnat a les sessions 
de tecnologia en anglès: 

• Primer, cal preparar el mateix tipus d’activitats de desenvolupament i consolidació que es 
preparava per la sessió en català, però en aquest cas adaptades i ajustades al nivell 
d’anglès de l’alumnat amb necessitats especials.  

• Segon, com al impartir les sessions en anglès, el nivell de domini de la llengua de l’alumnat 
amb necessitats especials i de la resta d’alumnes és més pròxim que amb el català, es 
poden realitzar activitats integradores per tot el grup – classe. Amb això es vol dir que, en 
funció del contingut de la sessió (per exemple, és més de vocabulari o més senzill), es 
poden programar activitats en les que aquest alumnat podria participar activament junt amb 
la resta de l’alumnat. Aquest punt és molt interessant tenir-lo en compte a l’hora de preparar 
i programar les diferents unitats didàctiques perquè pot ser un factor integrador per aquest 
alumnat. 

4.2.1.2 Alumnes que no segueixen les sessions 

Sigui quina sigui la matèria que s’imparteix i independentment de la llengua en la que es realitza la 
docència, sempre hi ha algun alumne que no segueix la sessió. Les causes poden ser ben diverses: 
des de que el seu nivell d’aprenentatge sigui un poc més lent, li costi més; que no en tingui ganes, 
estigui desmotivat i desconnecti o qualsevol altra circumstància. En tot cas, a totes aquestes causes 
cal afegir el fet que l’ensenyament es realitzi en llengua anglesa i que suposa un esforç extra per 
part de l’alumne. 

Per resoldre la dificultat del nivell d’anglès dels alumnes i que ningú es quedi enrere en el seu 
aprenentatge de la unitat didàctica corresponent, es proposen les següents mesures: 

• És molt important que durant la implantació de la innovació de la docència de tecnologia en 
anglès el Departament de Llengua Anglesa estigui totalment implicat. És a dir, cal coordinar-
se amb el docent de llengua anglesa de l’alumnat. Seria molt interessant, gairebé obligatori, 
que, durant la impartició de la unitat didàctica de tecnologia en anglès, el docent de llengua 
anglesa de l’alumnat donés, durant les seves hores de classe amb els alumnes, el 
vocabulari i context que s’imparteix en tecnologia per tal de reforçar-lo. D’aquesta manera, 
aquells alumnes que presenten una dificultat en el seguiment de les sessions poden reforçar 
el que han après i reenganxar-se a la següent sessió.  

• El docent de tecnologia hauria de tenir en compte durant la preparació de tots els recursos 
didàctics per l’alumnat, la preparació d’activitats amb diferents nivells de dificultat en base al 
nivell d’anglès dels alumnes. És a dir, a banda de tenir diferents nivells de dificultat en base 
al contingut, disposar de diferents nivells de dificultat per un mateix contingut 
(independentment de les activitats específiques per l’alumnat amb necessitats especials). 
D’aquesta manera, el docent estarà preparat i podrà donar resposta als diferents nivells 
d’anglès dels alumnes en cada grup – classe. A més, també proporcionarà major flexibilitat 
al docent si s’adona que el nivell d’anglès del grup classe no s’adapta al nivell amb que 
havia preparat les sessions. 

• El docent ha de programar les unitats didàctiques en anglès i seqüenciar les diferents 
activitats d’ensenyament – aprenentatge de forma que siguin engrescadores, motivadores, 
participatives i, fins i tot, lúdiques. Cal tenir en compte que al realitzar les sessions en 
anglès, que no és una llengua que els alumnes dominin, han de realitzar un esforç extra que 
resulta extenuant. Per això, cal dosificar molt el temps que es dona de continguts en classe 
magistral i on l’atenció ha de ser total i programar activitats que no requereixin tant d’esforç 
continuat, però que permetin treballar els mateixos objectius.   
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4.2.1.3 Quina unitat didàctica s’ajusta més al nivell d’anglès dels alumnes? 

En la prova pilot que s’ha preparat, s’han impartit dos continguts diferents en llengua anglesa. Pels 
alumnes de 1r d’ESO, s’ha realitzat una sessió introductòria a l’aula de tecnologia i les eines i pels 
alumnes de 3r d’ESO, s’ha realitzat una sessió introductòria a les telecomunicacions. 

Si es realitza una anàlisi comparativa d’aquests dos continguts, es poden destacar les següents 
característiques: 

Introducció a l’aula de tecnologia i eines Introducció a les telecomunicacions 

És un tema conegut pels alumnes, doncs ja han 
estat treballant i treballen amb les eines a l’aula 
de tecnologia 

Els alumnes utilitzen molts aparells de les 
telecomunicacions, però desconeixen totalment 
el seu funcionament tècnic i la seva base 
científica. 

El contingut està basat sobre tot en el vocabulari 
referent a les eines.  

És un contingut amb molts conceptes teòrics i 
força abstractes com, per exemple, les ones 
electromagnètiques o l’espectre radioelèctric. 

És un tema molt pràctic, molt manipulatiu i,  
sobre tot, molt visual. 

És un tema poc visual i costós d’entendre del 
que es disposen pocs recursos tant a la xarxa 
com a nivell editorial. 

Taula 8.  Comparativa de les característiques del contingut impartit. 

Si s’analitza aquesta comparativa de característiques entre els dos continguts, és fàcil de 
comprendre que el temari d’introducció a les eines ha estat molt més fàcil de preparar, més senzill 
d’entendre i més participatiu per part de l’alumnat que el temari d’introducció a les 
telecomunicacions. I aquest fet és independent de llengua en la que es dugui a terme la sessió. 

Ara bé, si el que es pretén és introduir una nova llengua a l’hora d’impartir la docència de tecnologia, 
es fa també molt palès que el contingut d’introducció a les eines tindrà molt més èxit. Això és així 
perquè aquest contingut presenta unes característiques que el fan molt més entenedor i senzill de 
comprendre per part dels alumnes. Això no vol dir que no es pugui donar una introducció a les 
telecomunicacions o qualsevol altre tema, però simplement és millor començar per unitats 
didàctiques més senzilles per l’alumnat i a mesura que tinguin un nivell d’anglès més elevat anar-ne 
seleccionant d’altres de comprensió més complexa. 

Les característiques que haurien de tenir les unitats didàctiques a preparar en primer lloc, per la 
seva major facilitat de comprensió per part de l’alumnat i així tenir una garantia d’èxit major, són les 
següents: 

• El contingut ha d’estar proper a l’alumne. És a dir, ha de ser un contingut força conegut per 
l’alumne i que fins a cert punt domini. 

• Ha de ser un contingut molt visual o pràctic que permeti que l’alumne ho experimenti, més 
que conceptes abstractes que en moltes ocasions ja costen d’assimilar en la llengua 
materna. 

• Ha de ser un contingut on l’aprenentatge sigui sobre tot de nou vocabulari en lloc de llargs 
parlaments, ja que cal recordar que el nivell en anglès dels alumnes no és gaire alt.  

• Finalment, ha de ser un contingut que permeti la realització d’activitats molt participatives en 
petits grups o tota la classe per tal d’incentivar la comunicació oral entre els alumnes o entre 
els alumnes i el docent.  
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4.2.1.4 Temps de preparació i manca de recursos en anglès 

Quan un docent es troba davant la situació d’impartir una matèria en català, té a la seva disposició 
multitud de recursos didàctics com són el llibre de text de l’alumne, la guia docent o les 
presentacions digitals que ofereix qualsevol editorial. Però a més, en la xarxa hi ha multitud de 
docents que tenen pàgines web, blogs o simplement material relacionat amb qualsevol tema del 
currículum de tecnologia. Ja fora de la docència, hi ha multitud de vídeos explicatius de temes 
tecnològics. És evident que en funció de la unitat didàctica a impartir, hi ha més o menys recursos. 
Però també està clar que hi ha molts recursos disponibles, tant en català com en castellà. 

Ara bé, quan un docent es planteja impartir la tecnologia en anglès la quantitat de recursos existents 
i disponibles en aquesta llengua baixa radicalment. Evidentment, cap llibre de text o guia docent de 
tecnologia de les editorials catalanes o espanyoles està en anglès i els docents que tenen recursos 
a la xarxa en anglès encara són molt, molt pocs. A més, els recursos que es poden trobar a la xarxa 
en països que són de parla anglesa no segueixen el mateix sistema educatiu que a Espanya i 
Catalunya i, per tant, la recerca en aquest àmbit tampoc ajuda gaire. Així que el docent es troba que 
ha de preparar tots els recursos, tant per a ell mateix com per a l’alumnat, en anglès. És a dir, el 
docent es veu obligat a: 

• Preparar el “llibre de text” de l’alumne, tant amb els continguts teòrics com amb totes les 
activitats de reforç, consolidació i ampliació. I això ho ha de fer tenint en compte els alumnes 
amb necessitats especials i preveure els alumnes que pot ser no segueixen les sessions. 

• Ha de refer la unitat didàctica que vol impartir per tal que presenti noves activitats que la 
facin més entenedora, participativa i, sobre tot, s’adapti al nivell d’anglès que té l’alumnat. 

• Ha de cercar tots els recursos de suport, com ara programari i vídeos en anglès i, si cal,  
afegir subtítols que permetin una millor comprensió per part de l’alumnat. 

Per fer tot aquest treball, el docent ha de dur a terme una planificació prèvia de cada sessió. 
Aquesta preparació  pot seguir els mateixos passos, o molt semblants, als que ja s’han detallat en 
l’apartat “Planificació prèvia del docent” d’aquest document. Però realitzar totes aquestes tasques 
comporta moltíssim temps de preparació i d’esforç personal per part del docent. Així, quan el docent 
es planteja impartir la seva matèria en anglès, ha de tenir en compte dues qüestions importants: 

• Primer, ha de ser conscient del temps que disposa per preparar les sessions. Ha de tenir 
clar que caldrà dedicar-hi moltes més hores de les previstes en el corresponent conveni i 
que pot ser part dels seus dies de vacances o caps de setmana els haurà de dedicar a 
preparar aquestes sessions. 

• En segon lloc, ha de plantejar-s’ho com petits reptes a realitzar durant diferents anys. És a 
dir, plantejar una planificació a llarg termini de la implantació de la innovació, on cada any 
afronti la realització d’una unitat didàctica nova en anglès per un curs. Així, el docent no es 
col·lapsa amb un excés de feina durant tot l’any, ja que només ha de preparar una unitat 
didàctica. També li permet aprendre dels errors comesos en la preparació, realització i 
execució de la unitat didàctica d’aquell curs per tal de ajustar millor la programació de la 
nova unitat didàctica de l’any següent. Finalment aconseguirà, poc a poc i al llarg dels anys, 
disposar de totes, o pràcticament totes, les unitats didàctiques en anglès.  

4.2.1.5 Nivell d’anglès del propi docent 

Evidentment, quan un docent es planteja impartir la seva matèria en anglès, ha de tenir en compte 
que requereix tenir un nivell força bo de domini de la llengua anglesa. Aquest punt, amb el nou 
professorat que hagi realitzat el “Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes” del que aquest projecte en 
forma part, queda força cobert, ja que un dels requisits per accedir-hi és disposar d’un nivell mig 
d’una tercera llengua que en general sol ser l’anglès. En el cas de docents anteriors, caldrà que es 
plantegin veritablement si tenen el nivell d’anglès suficient per impartir les sessions. 
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Tot i això, sigui quin sigui el docent, ha de reflexionar sobre el seu nivell d’anglès, perquè encara 
que el nivell sigui força bo es trobarà amb un context dinàmic on no tot pot està preparat. Cal que 
tingui un domini de l’anglès suficient com per mantenir un diàleg continu en aquesta llengua i així, 
poder respondre a qualsevol qüestió que els alumnes puguin realitzar. A més, tot aquest diàleg i 
comunicació s’ha de realitzar amb la major correcció tant  de vocabulari, com de gramàtica o  sintaxi 
de la llengua anglesa. 

Així, cal recordar i remarcar al docent que vol impartir la seva matèria en anglès, que ha de mostrar 
les mateixes característiques per la docència que amb català. És a dir, aquest canvi en la llengua en 
la que s’imparteix la docència pot fer trontollar la seguretat del docent en uns punts que el docents 
tenen molt superats amb el català com són: 

• Ha de disposar d’un nivell de la llengua molt bo que, en el cas de l’anglès, pot ser és més 
just i insegur que en el cas del català. 

• Ha de mostrar una correcció lingüística que pel nivell que té d’anglès no és tant acurada 
com amb el català. 

• Ha de comunicar-se en anglès i això li pot provocar una certa vergonya per la curiositat que 
genera. Però cal tenir en compte que només serà uns dies, mentre duri la novetat. 

• No ha de tenir por a equivocar-se i a que algun alumne el pugui corregir. Cal tenir en compte 
que pot ser a la classe hi ha algun alumne amb un nivell d’anglès molt més elevat que el del 
propi docent. 

Per tal que aquesta possible inseguretat que pugui generar la impartició de la unitat didàctica en 
anglès a l’alumnat es minimitzi, cal que el docent es prepari les sessions molt detalladament. 
Evidentment no ho podrà controlar mai tot, però serà important que prepari quin serà el discurs a 
realitzar als alumnes per així corregir qualsevol problema sintàctic o gramatical i detectar tot el 
vocabulari que pugui necessitar durant la sessió. Cal anar a les sessions amb una motxilla de 
recursos lingüístics ben carregada perquè en aquest cas, la improvisació pot deixar al docent en 
blanc per una simple dificultat en la comunicació per no tenir un domini suficient de la llengua. 

Finalment, serà interessant que el docent pugui assistir als cursos de formació que es realitzen 
sobre la impartició de la docència en anglès que organitza el Departament d’Ensenyament, així com 
realitzar alguna llicència d’estudis que permeti al docent assistir a cursos en un país de llengua 
anglesa o els propis cursos que organitza el CLIL a nivell europeu (veure l’apartat “Cursos de 
formació per a docents” d’aquest document). 

4.2.1.6 L’ implicació de la resta de l’equip docent 

Habitualment, els alumnes que presenten dificultats en el seu aprenentatge poden acudir a classes 
externes en acadèmies. En aquestes acadèmies se’ls dóna suport en les diferents matèries, però 
sobre tot en les instrumentals on, a més a més, l’ensenyament es realitza en català o castellà. Així, 
aquests alumnes es poden trobar sols davant les dificultats d’aprenentatge de tecnologia (que no es 
considera una matèria instrumental) i més si s’imparteix en anglès. Això és deu a que el suport en 
acadèmies pot ser no arriba a tecnologia i si hi arriba, pot ser el docent de suport no domina 
l’anglès. I a casa, per part dels pares, es pot trobar simplement en que aquests no tinguin cap 
coneixement de la llengua anglesa. 

Per aquests motius, és molt important que tot l’equip docent de l’alumnat al que es realitzen les 
sessions en anglès estigui totalment implicat. Serà necessària la participació activa de tot l’equip 
docent, però sobre tot dels professors de suport dels alumnes amb dictamen, dels professors de 
l’aula d’acollida i dels professors de llengua anglesa. Cal aquesta implicació per tal que tots els 
alumnes puguin seguir les sessions en anglès i que aquells que presenten més dificultats tinguin un 
reforç en el propi centre. 
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4.2.2 Resultat del qüestionari de l’activitat 

El qüestionari de l’activitat ha estat realitzat per tal de conèixer l’opinió i acceptació de l’experiència 
docent de tecnologia en anglès per part de l’alumnat que ha participat en l’experiència pilot.  

En aquest punt, cal recordar que el temari realitzat en cada nivell ha estat diferent. Aquesta 
puntualització es fa perquè és un aspecte que pot influir i influeix en les dificultats que presenta 
l’alumnat a l’hora de la comprensió dels continguts que es volen transmetre. Així, els alumnes de 1r 
d’ESO van rebre una sessió introductòria sobre operacions i eines que en aquell moment ja estaven 
utilitzant a l’aula-taller. És un tema que presenta pocs conceptes abstractes i molt vocabulari pràctic 
i proper. En canvi, a 3r d’ESO es va realitzar una sessió introductòria a les telecomunicacions que, 
encara que les utilitzen quotidianament com a usuaris, no coneixen els seus aspectes tècnics i la 
seva base científica. Així, és una sessió que presenta força conceptes nous i, en ocasions, 
abstractes que costen d’assimilar fins i tot quan la sessió es realitza en català. 

Tot l’alumnat que ha participat en l’experiència ha respost el qüestionari que se li va donar al 
finalitzar la sessió de forma anònima, per tal que puguin ser el més sincers possibles. És vol la seva 
vertadera opinió i no una condicionada pel fet de que hi ha el professor i s’ho llegirà. Així, les 
úniques dades que se li van demanar, van ser el grup al que pertanyen i la data en que es contesta 
el qüestionari. La mostra d’alumnes que han respost el qüestionari ha estat la següent: 

 

Nivell Nombre de participants Data 

1r ESO 27 17.03.2011 

3r ESO 71 03.05.2011 a 06.05.2011 

Total 98  

Taula 9.  Mostra del qüestionari. 

 

Els resultats a cadascuna de les preguntes del qüestionari que es van presentar a l’alumnat i que 
van respondre són comentades a continuació una per una. 

1. Creus que aprendre anglès és important pel teu futur? Sí / No (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Creus que aprendre anglès és important pel teu futur? 
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La primera pregunta pretén conèixer quina importància donen al fet de dominar, parlar i 
utilitzar una tercera llengua com ara l’anglès. És vol saber, a priori i objectivament, quina 
rellevància pot tenir l’anglès en el seu futur, independentment de les preferències de 
cadascú. És vol saber fins a quin punt consideren l’anglès una matèria troncal o és una 
matèria de la que se’n pot prescindir. 

És evident que pràcticament tots els alumnes, més del 94%, tenen molt clar que pel seu 
futur el saber, dominar i parlar anglès serà de vital importància. Està clar que, els agradi o 
no, és una matèria troncal tant important com les matemàtiques i a la que caldrà dedicar-hi 
grans esforços. Tot i això, hi ha un petit grup residual que no arriba al 6% que no opinen el 
mateix i que creuen que no cal aprendre anglès. 

2. T’agradaria fer tecnologia en anglès? Sí / No / Algun cop (figura 2) 

Després de saber quina importància donen al domini de la llengua anglesa, aquesta 
pregunta pretén copsar si estarien disposats a fer l’esforç de rebre una altra matèria en 
anglès. Perquè una cosa es saber que cal dominar una tercera llengua i l’altra estar disposat 
a fer un esforç extra per assolir aquest objectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  T’agradaria fer tecnologia en anglès? 

Com es veu en el gràfic aproximadament un 46% de l’alumnat no li agradaria realitzar les 
sessions de tecnologia en anglès. De totes maneres, al voltant del 54% estaria disposat a 
fer, com a mínim algun cop, sessions de tecnologia en anglès i fins i tot un 16% estaria 
disposat a fer tota la matèria en anglès. 

Cal destacar que entre els alumnes que estarien disposats a realitzat tota la matèria en 
anglès, són els de 1r d’ESO els que hi estan més a favor, en un 25,93%, en front del 
12,68% dels alumnes de 3r d’ESO. En canvi, en el cas de respondre que no li agradaria fer 
cap sessió de tecnologia en anglès, els percentatges són molt semblants: un 48,15% en 1r 
ESO en front un 45,07% de l’alumnat en 3r d’ESO.  

Resulta curiós destacar que l’alumnat de 1r d’ESO presenta una major polarització en les 
seves respostes perquè és, per una banda, el més disposat a fer tota la matèria en anglès 
amb un 25,93% i, per l’altra, també és el que està més en desacord en fer cap sessió en 
anglès, amb un 48,15%. 

3. Has seguit la classe amb normalitat? Sí / No (figura 3)  

Aquesta pregunta pretén que l’alumnat indiqui si han tingut o no dificultats per seguir la 
sessió en anglès. Es vol veure fins a quin punt la llengua anglesa pot dificultar 
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l’aprenentatge de la tecnologia. A més, també es vol valorar si el nivell d’anglès emprat, el 
nivell de continguts i el temari són els adequats per a que l’alumnat segueixi la sessió amb 
normalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Has seguit la classe amb normalitat? 

En global, un 72,45% de l’alumnat ha seguit la classe amb normalitat, però d’aquest 
percentatge cal destacar que l’alumnat de 1r d’ESO ha seguit amb més facilitat la sessió, 
amb un 81,48%, en front del 69,01% de l’alumnat de 3r d’ESO. Es creu que un motiu per 
aquesta diferència pot estar en els diferents temaris i les característiques que presentaven, 
tal i com s’ha comentat amb anterioritat. En canvi, només un 22,45% de l’alumnat reconeix 
que ha tingut dificultats a l’hora de seguir la sessió amb anglès.  

Cal destacar que encara que gairebé el 50% dels alumnes digui que no li agradaria realitzar 
les sessions de tecnologia en anglès, només un 22% presenti dificultats reals per seguir la 
sessió en aquest idioma. És a dir, elsalumnes estan molt més capacitats per seguir les 
sessions en anglès que les seves ganes per realitzar aquest esforç extra. 

4. Que és el que més t’ha costat a la classe d’avui?(figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Dificultats de l’alumnat per seguir la sessió. 
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En aquest punt, es pretén que els alumnes reflexionin sobre la que realment ha estat la 
major dificultat pel seguiment de la classe. Es vol detectar si la dificultat és el fet de donar la 
sessió en anglès o hi ha altres qüestions no rellevants amb la llengua, com pot haver-hi en 
qualsevol altra sessió. 

En al gràfic dela figura4 es presenten totes les dificultats que han trobat els alumnes per 
seguir la sessió. Cal destacar que les dues raons més esgrimides han estat relacionades 
amb la realització de la sessió en anglès: el vocabulari en anglès i entendre anglès. 

Si agrupem aquestes raons per tal de diferenciar les dificultats degudes a impartir la 
docència en anglès de la resta, obtenim el següent gràfic (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Dificultats ocasionades per la realització de la sessió en anglès 

Aquest gràfic posa de manifest que la major dificultat de la sessió ha estat el fet de realitzar-
la en anglès, ja que el 67,35% de l’alumnat així ho indica. De totes maneres, es pot dir que 
poc més del 30% de l’alumnat no té majors dificultats per seguir la sessió pel fet que sigui 
en anglès. 

Els alumnes de 1r d’ESO presenten majors dificultats per seguir la sessió de tecnologia en 
anglès que els de 3r d’ESO: un 77,78% de 1r respecte el 63,38% de 3r, i això tenint en 
compte que, a priori, el temari donat a 1r d’ESO és més pràctic i proper als alumnes. Un 
motiu per aquesta dificultat pot raure en el fet que el nivell d’anglès de l’alumnat de 1r d’ESO 
és més baix que el nivell de 3r d’ESO, simplement pel fet que estan dos cursos per sota. 

5. Escriu de què hem parlat a la classe d’avui (figura 6). 

Amb aquesta senzilla qüestió es pretén avaluar si realment els alumnes han entès, a grans 
trets, quin era el tema que es tractava a la sessió.  

En general, es pot veure que l’alumnat ha entès el tema que s’ha tractat durant la sessió. En 
el cas dels alumnes de 3r d’ESO hi ha dues respostes: “telecomunicacions”, que era el gran 
tema i “maneres de comunicar-se”, que encara que no és el tema en sí, tot i que hi està molt 
relacionat, ja que es parlava de diferents tècniques per comunicar-se a llarga distància. 
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Figura 6.  Quin tema s’ha tractat durant les sessions. 

Si ho posem en percentatges (figura 7), encara es fa més evident que l’alumnat ha seguit la 
idea general que es pretenia impartir en cadascuna de les sessions. Només el 7% de 
l’alumnat no ha estat capaç de copsar la idea general sobre la sessió que s’ha impartit en 
anglès. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Percentatge d’alumnat que ha entès quin tema es tractava en la sessió. 

6. Escriu alguna paraula en anglès que has après avui a classe i, si pots, escriu la seva 
traducció al català o castellà (figura 8). 
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Figura 8.  Nou vocabulari aprés pels alumnes. 

Un dels objectius que es marca quan es pretén impartir la docència d’una matèria que no es 
anglès amb aquest idioma és millorar el vocabulari dels alumnes en aquesta llengua. Per 
tant, amb aquesta qüestió es pretén veure si realment han aprés alguna paraula o 
vocabulari en anglès i si realment han entès el seu significat.  

A la figura 8 es detalla, en dos gràfics, el vocabulari anglès que ha recordat l’alumnat al 
finalitzar la sessió. Cal destacar dos punts: per una banda, que la gran majoria de les 
paraules recordades fan referència directa a nou vocabulari relacionat amb el tema que s’ha 
impartit durant la sessió, i per l’altra, que en tots dos casos els alumnes tenen una o dues 
paraules més recordades perquè segurament els han cridat més l’atenció. 

Ara bé, tot i que la majoria de l’alumnat recorda alguna paraula, hi ha un percentatge 
considerable, el 24%, que simplement no és capaç de dir cap paraula de les que s’han 
introdüit durant la sessió (figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9.  S’ha aprés nou vocabulari? 
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7. Que t’ha agradat més de la classe d’avui? (figura 10) 

Amb aquesta qüestió simplement es pretén veure quines coses han captat més la seva 
atenció durant la sessió i que poden ser útils per la posta en marxa de la innovació o fins i 
tot per les pròpies sessions de tecnologia en català. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Què és el que més els ha agradat de la sessió? 

Com es pot veure en el gràfic, les raons o coses que més han agradat als alumnes són 
diverses i ben variades (figura 10). D’aquestes cal destacar els experiments realitzats amb 
l’alumnat de 3r d’ESO sobre les ones electromagnètiques, el fet que la sessió es fes en 
anglès que referma l’acceptació de la sessió per part de l’alumnat, o la realització de la 
sessió en base a una presentació PowerPoint. Tot i això, cal remarcar que 13 alumnes es 
reafirmen en que res els ha agradat d’aquestes sessions i que per tant aquestes sessions 
per ells han estat un fracàs. 

Ara bé, si analitzem aquestes respostes respecte al fet d’haver impartit les sessions en 
anglès (figura 11), es pot veure que al 30% de l’alumnat el que més li ha agradat ha estat el 
fet de fer-ho en anglès. Aquest 30% d’alumnes ve a reafirmar la seva acceptació a les 
sessions de docència en anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Alumnes a qui els que més els hi ha agradat ha estat l’anglès. 
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8. Què t’ha agradat menys de la classe d’avui?(figura 12) 

Al contrari que la pregunta anterior, amb aquesta qüestió es pretén veure quines coses o 
temes no els ha agradat de la sessió d’avui per tal de treure’ls o canviar-los i així poder 
motivar-los més cap a l’aprenentatge. A més, es pretén veure fins a quin punt el fet de fer la 
sessió en anglès els ha desagradat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Que és el que menys els ha agradat de la sessió. 

Les raons o motius que més ha desagradat a l’alumnat han estat, per una banda, el fet de 
fer la sessió en anglès (23 respostes) i, per l’altra, el fet que els sessions han estat poc 
pràctiques i amb massa teoria, cosa que consideren avorrida (15 respostes). Tot i això, cal 
destacar que 22 alumnes han respost que res els ha desagradat i que, per tant, les sessions 
per ells han estat un èxit. 

Si analitzem aquestes respostes a nivell de que les sessions han estat realitzades en anglès 
(figura 13), es pot veure que al 24% de l’alumnat no li agrada les sessions en anglès, 
percentatge molt inferior al 45,92% de l’alumnat que ha respost que no voldria fer cap sessió 
de tecnologia amb anglès (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Alumnes a qui que el que menys els ha agradat ha estat l’anglès. 
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5 ANÀLISI DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 

En aquest capítol es valora i justifica com han estat assolits els objectius que s’havien marcat per les 
dos activitats previstes en aquest projecte.  

5.1 Activitat de recerca sobre impartir docència en  anglès 

Evidentment el fet d’impartir la docència d’una matèria en anglès, encara que és una innovació pel 
centre que es tracta, no és cap cosa nova. Hi ha molta gent que ja està treballant i que pot explicar 
les dificultats de la seva posta en marxa i com resoldre-ho. Per poder conèixer tota aquesta 
informació i no partir de zero s’ha realitzat aquesta activitat de recerca. En l’activitat de recerca 
sobre com impartir la docència d’una matèria com tecnologia en anglès s’havien marcat els 
següents objectius: 

Objectius activitat de recerca 

OR1 Identificar i descriure els programes existents per l’ensenyament d’unes altres matèries 
en anglès. 

OR2 Disposar de la normativa que regeix cada programa. 

OR3 Explicar a qui va adreçat cada programa, quins requisits demana, com i quan es sol·licita 
i les subvencions que es poden obtenir. 

OR4 Llistar, enumerar o descriure les millors pràctiques o consells sobre com afrontar la 
docència d’una matèria en anglès. 

OR5 Identificar i descriure els programes existents per la formació de docents per tal 
d’impartir una matèria en anglès. 

Taula 10.  Objectius de l’activitat de recerca.  

S’han assolit tots els objectius marcats en aquesta activitat. Primer, s’han identificat i enumerat 
diferents programes existents per l’ensenyament de matèries com tecnologia en anglès (OR1). 
S’han identificat programes tant a nivell regional com són el PELE – Pla experimental de llengües 
estrangeres, a nivell estatal com el programa ARCE – Agrupaciones de Centros Educativos o nivell 
europeu com són les diferents activitats proposades dins del programa Comenius. A més, per 
cadascun d’aquests programes s’ha informat de les pàgines web d’informació i gestió on es poden 
localitzar totes les convocatòries amb la seva normativa corresponent (OR2) i informar-se dels 
destinataris a qui va adreçat, els requisits sol·licitats, terminis per sol·licitar els diferents programes i 
els diferents ajuts i subvencions que es poden obtenir (OR3). 

Per una altra banda, s’ha realitzat una selecció de les millors pràctiques i consells sobre com 
afrontar la docència d’una matèria de tecnologia en anglès (OR4). Aquestes millors pràctiques i 
consells s’han classificat a més en tres apartats: consells pels docents, consells per la realització i 
preparació de la programació didàctica i finalment, consells per la posta en marxa tant abans com 
durant el primer any d’execució de la innovació. 

Finalment, s’ha enumerat un llistat de totes les possibilitats per a la formació dels docents (OR5). 
Aquests cursos formatius s’han dividit en dos categories, Per una banda, aquells destinats a la 
millora del nivell d’anglès del docent com anar a classes a l’Escola Oficial d’Idiomes o realitzar 
immersions lingüístiques amb el programa “Aulas Europeas”. I per una altra banda, aquells destinats 
a l’aprenentatge de la metodologia AICLE com les llicències d’estudis o activitats dins del programa 
Comenius. 
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5.2 Activitat de docència en anglès: Prova pilot 

En aquest apartat s’analitza fins a quin punt es poden considerar els objectius marcats per l’activitat 
de docència en anglès com assolits. En aquest aspecte es pot destacar que en general els objectius 
han estat assolits tant a nivell general com a nivell didàctic. De totes maneres a continuació es 
justificarà i valorarà el grau d’assoliment obtingut. 

5.2.1 Objectius generals 

Els objectius generals que s’havien marcat en l’activitat de docència de la tecnologia en anglès es 
poden dividir en dos grups: aquells que fan referència al grau d’acceptació i seguiment de les 
sessions per part dels alumnes i aquells que fan referència a la preparació i seguiment de les 
sessions per part del docent. 

Com s’ha indicat amb anterioritat per tal de recollir les opinions dels alumnes respecte a les 
sessions s’ha preparat un qüestionari. Aquest qüestionari pretén avaluar l’assoliment de part dels 
objectius generals de l’activitat, d’aquells objectius generals que fan referència a l’alumnat. Per això 
les preguntes que es plantegen en el qüestionari estan directament relacionades amb els objectius 
generals que fan referència als alumnes i que es pretén avaluar. Així, els objectius generals 
referents  a l’alumnat queden coberts per aquest qüestionari de la següent forma: 

Relació entre el qüestionari i els objectius genera ls de l’activitat 

OGD1 Identificar el grau 
d’acceptació de la innovació 
per part de l’alumnat. 

1. Creus que aprendre anglès és important pel teu futur? Sí 
/ No. 

2. T’agradaria fer tecnologia amb anglès? Sí / No / Algun 
cop. 

7. Que t’ha agradat més de la classe d’avui? 

8. Que t’ha agradat menys de la classe d’avui? 

OGD2 Avaluar el grau de 
comprensió de la sessió per 
part de l’alumnat. 

5. Escriu de que hem parlat a la classe d’avui. 

6. Escriu alguna paraula en anglès que has après avui a 
classe i si pots escriu la seva traducció al català o castellà. 

OGD3 Detectar i enumerar les 
dificultats dels alumnes en 
el seu aprenentatge de 
tecnologia en anglès. 

3. Has seguit la classe amb normalitat? Sí / No  

4. Que és el que més t’ha costat a la classe d’avui? 

Taula 11.  Relació entre les preguntes del qüestionari i els objectius generals de l’activitat 

En apartats anteriors s’ha detallat aquest qüestionari i s’han presentat els resultats del mateix. Ara 
és el moment d’analitzar aquests resultats respecte als objectius marcats. 

1. OGD1 – Identificar el grau d’acceptació de la innovació per part de l’alumnat. 

En general, es pot considerar que l’alumnat acceptarà la innovació d’impartir tecnologia en 
anglès per diverses raons: 

• Primer perquè el 94,90% de l’alumnat té clar que l’anglès és molt important pel seu 
futur. En aquest reconeixement va implícit que, els agradi o no, hauran de realitzar 
un esforç per tal d’aconseguir el domini d’aquesta llengua ja sigui a l’ institut o en 
acadèmies externes al centre. 

• Segon, perquè un 54,08% de l’alumnat estaria disposat a rebre com a mínim alguna 
sessió amb anglès. És poc més de la meitat de l’alumnat, però es pot considerar tot 
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un èxit tenint en compte que rebre les sessions amb anglès implica un esforç extra 
per part de l’alumne. 

• Finalment el 30% de l’alumnat ha respost que el que més li ha agradat de les 
sessions ha estat relacionat en el fet de realitzar-les en anglès en front del 24% que 
opina just el contrari. 

2. OGD2 - Avaluar el grau de comprensió de la sessió per part de l’alumnat. 

Una altra de les preocupacions a l’hora d’implantar la docència en anglès està el fet 
d’assegurar-se que l’alumnat comprèn allò que s’explica durant les sessions i no es perd. 
Encara que senzilles, les dos qüestions proposades ens indiquen la tendència general de 
l’alumnat en aquest aspecte. Així podem dir que els alumnes presenten, en la seva majoria,  
una bona comprensió de les sessions ja que un 93% de l’alumnat és capaç d’indicar quin ha 
estat el tema tractat en la sessió a grans trets i un 76% de l’alumnat recorda alguna paraula 
en anglès que s’ha dit durant la sessió i que és un vocabulari específic del tema donat. 

3. OGD3 - Detectar i enumerar les dificultats dels alumnes en el seu aprenentatge de 
tecnologia en anglès. 

Entorn a les reflexions de l’alumnat sobre les dificultats que han trobat durant les sessions 
cal destacar que la majoria, un 72,45%, segueix la sessió amb normalitat. Ara bé, també és 
cert que a un 67,35% de l’alumnat el que més li ha costat ha estat el fet que la sessió ha 
estat en anglès. Aquest últim resultat es pot considerar normal ja que cal tenir en compte 
que el nivell d’anglès de l’alumnat és força baix i que per tant, per ells seguir les classes 
amb anglès els suposa un esforç extra.  

La resta d’objectius generals fan referència al seguiment de les sessions per part del docent i a les 
dificultats que cal sortejar per tal de dur la innovació a bon terme. Aquests objectius són els 
següents: 

Objectius generals referents al docent de l’activit at de docència 

OGD4 Enumerar i analitzar les dificultats que implica  la impartició de la docència de tecnologia 
en anglès. 

OGD5 Definir i descriure les propostes per resoldre cadascuna de les dificultats detectades. 

OGD6 Valorar i justificar la viabilitat de la impartició de la tecnologia en anglès. 

Taula 12.  Objectius generals referents al docent. 

En aquest projecte s’han enumerat, analitzat i detallat sis dificultats, riscos o aspectes a tenir en 
compte detectats durant la realització de la prova pilot (OGD4). A més, per cadascun d’ells s’han 
ofert diferents propostes per tal de eliminar, reduir o minimitzar el seu impacte (OGD5). Aquests 
aspectes a tenir en compte han estat: 

• Com tractar els alumnes amb necessitats especials:  

Aquests alumnes ja presenten dificultats d’aprenentatge en llengua catalana i per ells la 
llengua anglesa no deixa de ser una dificultat més. Per això es proposa continuar amb les 
mateixes mesures que es preparen en llengua catalana per a ells, però adaptades al seu 
nivell d’anglès. I a més, s’aconsella preparar activitats que permetin la participació d’aquest 
alumnat activament amb la resta del grup - classe ja que la resta de l’alumnat també 
presenta certes dificultats en la comprensió de la llengua anglesa. 

• Indicar com recuperar els alumnes que no segueixen les sessions en anglès:  

Per aquells alumnes que l’anglès els és una dificultat per assolir els objectius es plantegen 
dos propostes. Per una banda, que el professorat d’anglès reforci els continguts des del seu 
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propi horari d’anglès i per l’altra banda, que el docent prepari activitats de consolidació i 
avaluació amb diferents nivells de dificultat. 

• Valorar quin tipus d’unitat didàctica és més adient per l’ensenyament amb anglès:  

S’han analitzat les característiques dels continguts donats als dos nivells. Arran d’aquest 
anàlisi s’ha arribat a la conclusió que la unitat didàctica que facilita la posta en marxa de la 
innovació presenta les següents característiques: és propera i coneguda per l’alumnat, 
presenta molt de vocabulari i és molt visual. 

• Quin temps de preparació i recursos didàctics disposa el docent:  

Els recursos disponibles de tecnologia en anglès per part del docent són molt pocs i 
insuficients. Així, el docent es veu forçat a la realització i preparació de tots els recursos 
didàctics tant per ell com per l’alumnat. Evidentment, això requereix molt de temps de 
dedicació i un gran esforç personal per part del propi docent. Per això es recomana la 
implantació de la innovació a llarg termini de tal manera que cada any el docent només 
prepari i programi una nova unitat didàctica. 

• Com afecta el nivell d’anglès del docent a les sessions:  

Per tal que el nivell d’anglès del docent no sigui una dificultat a l’hora de la docència cal que 
aquest prepari detallada i acuradament totes les sessions. A més serà interessant que 
practiqui el discurs a realitzar per tal de dominar el llenguatge tant a nivell de vocabulari com 
gramàtica i sintàcticament. 

• Quina ha de ser la implicació de l’equip docent:  

Cal la implicació de l’equip docent de l’alumnat immers en la innovació docent per tal de 
reforçar a l’alumnat i que el nivell d’anglès no dificulti l’aprenentatge. I sobre tot, cal una 
implicació total del professorat de suport dels alumnes amb dictamen, del professorat de 
l’aula d’acollida i el professorat propi de la matèria de llengua anglesa. 

Finalment es pot afirmar la viabilitat per la realització de la innovació docent d’impartir tecnologia en 
anglès al centre per diferents motius (ODG6):  

• Primer perquè s’ha comprovat que l’alumnat en general està disposat a acceptar l’activitat i 
l’esforç extra que li suposa ja que té clar que dominar la llengua anglesa és molt beneficiós 
pel seu futur. A més, en general, l’alumnat és capaç de seguir els continguts de la sessió en 
anglès i fins i tot aprendre nou vocabulari. 

• En segon lloc, el docent presenta un cert nivell d’anglès i amb un esforç extra i molta 
dedicació és capaç de programar la unitat didàctica en anglès, preparar tots els recursos 
tant per l’alumnat com per ell mateix i finalment dur a terme la sessió sense massa 
dificultats. 

• Tercer,  s’han detectat diferents dificultats, riscos o aspectes a tenir en compte als quals 
se’ls ha proposat diferents solucions per tal de eliminar o minimitzar el seu impacte i donar 
major seguretat al docent que duu a terme la innovació. 

• Finalment, però no menys important, el cost econòmic de la innovació és assumible per part 
del centre. Això, sobre tot, perquè l’apartat més costós que és el cost del docent no es 
remunera amb diners sinó que ja està inclòs dins del sou que paga el Departament 
d’Ensenyament al mateix. 
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5.2.2 Objectius didàctics 

Els objectius didàctics marcats per la docència en anglès passaven en primer lloc per assolir els 
objectius de la pròpia unitat didàctica i després aconseguir que l’alumnat s’expressi tant escrit com 
oralment i adquireixi nou vocabulari en anglès. 

Degut a que només s’ha realitzat una única sessió a cada alumne en anglès l’avaluació d’aquests 
objectius ha quedat un poc més limitada. Encara i així, es pot afirmar que els alumnes han sigut 
capaços d’incorporar nou vocabulari amb anglès com han demostrat al respondre a la qüestió 
número 6 del qüestionari que se’ls ha passat. També s’ha observat com alguns dels alumnes s’han 
esforçat en participar durant la sessió responent o preguntant en llengua anglesa encara que se’ls 
havia dit que podien fer-ho tranquil·lament en català o castellà. Aquest esforç extra ja només en la 
pràctica realitzada en la prova pilot és molt gratificant pel docent i ofereix bones expectatives per la 
posta en marxa de la innovació. 
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6 CONCLUSIONS 

Quan el centre es va proposar millorar el nivell d’anglès de l’alumnat i des del departament de 
tecnologia es va decidir tirar endavant amb la innovació d’impartir la matèria de tecnologia en anglès 
van sorgir molts dubtes i van aparèixer moltes inseguretats.  

La primera preocupació va estar pensar si l’alumnat seguiria les sessions amb anglès. ¿Seran 
capaços de seguir el contingut en una altra llengua? ¿Tenen un nivell suficient d’anglès? 
¿Acceptaran l’ensenyament en l’altra llengua o el boicotejaran? La resposta de l’alumnat era el més 
important perquè es tenia clar que el que es vol sempre és que l’alumnat aprengui i aprovi 
tecnologia, no posar-ho més difícil del que ja és. I clar, una altra llengua que no es domina tant no 
deixa de ser un repte i implicar un esforç extra per part de l’alumnat.  

Per una altra banda, tampoc els docents estaven segurs. ¿Seran capaços d’impartir tota la sessió 
amb anglès? ¿Es té un nivell suficient de la llengua? ¿Es podrà contestar qualsevol dubte al 
moment amb llengua anglesa? ¿I la gestió de l’aula?  

Evidentment tot canvi, i en aquest cas aquesta innovació d’ensenyament de tecnologia en anglès, 
implica un repte. I com a humans és perfectament normal que aquest repte generi inseguretats als 
implicats de dur-ho a terme. Per això la realització d’aquest projecte: per una banda aconseguir 
informació d’experiències prèvies dutes a terme i per una altra, veure i posar en pràctica unes 
sessions reals de tecnologia amb anglès. 

Aquest projecte ha estat un èxit en els objectius que s’havia marcat. Així, s’ha aconseguit resoldre 
tots els dubtes que es tenien i apaivagar les inseguretats que s’havien generat en tots els implicats. 

En primer lloc, amb l’activitat de recerca s’ha obtingut molta informació sobre les experiències 
prèvies de docents que ja han posat en marxa aquest repte. Ja es disposa d’un llistat de consells i 
bones pràctiques cara a la implantació d’aquesta innovació al centre. A més, els docents disposen 
d’una sèrie de cursos i formacions per poder millorar tant el seu nivell d’anglès com per conèixer 
millor la metodologia AICLE que s’aplica en aquest tipus de docència. I finalment, també es fa 
esment de totes les activitats i programes a nivell regional, estatal i europeu tant pels docents com 
per l’alumnat per fer intercanvis o ajudes per la implantació de l’anglès a tecnologia. 

En segon lloc, l’activitat pràctica d’impartir l’ensenyament de tecnologia en anglès ha permès 
comprovar la bona reacció per part de l’alumnat per rebre l’ensenyament amb anglès. Per una 
banda són conscients de l ’importància de l’aprenentatge de l’anglès i la majoria està disposat a 
realitzar l’esforç extra que això implica. Però a més, són capaços de copsar el sentit general de la 
sessió i aprendre nou vocabulari en anglès relacionat amb el contingut de la mateixa. 

Per una altra banda, els docents han detectat una sèrie de dificultats, riscos o aspectes a tenir en 
compte com ara l’atenció a la diversitat (nouvinguts, alumnes amb dictamen o diferent nivell 
d’aprenentatge), la implicació de tot l’equip docent o el temps i esforç que requereix la preparació de 
les unitats didàctiques o sessions. Per cadascuna de les dificultats presentades s’han proposat 
diferents solucions per tal de resoldre-les o minimitzar el seu impacte en la realització de la 
innovació. 

Finalment, s’ha comprovat la viabilitat del projecte tant per part de l’alumnat com per part dels 
docents implicats. A més, també s’ha valorat la seva viabilitat a nivell econòmic més ara que el país 
està amb crisi i les retallades pressupostàries han afectat a tots els estaments educatius. 
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La bibliografia i webgrafia consultada en aquesta activitat de recerca ha estat la següent: 

1. Vazquez-Reina, Marta. Aprender materias e idiomas a la vez, modelo AICLE. [en línea]. 
[Consultada: 6 de juny de 2011]. Disponible a: 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/06/16/193755.php. 

2. CLIL. [en línea]. British Council & BBC. [Consultada: 6 de juny de 2011]. Disponible a: 
http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/clil. 

3. Pavesi, Maria; Bertocchi, Daniela; Hofmannová, Marie; Kazianka,Monika. Enseñar en una 
lengua extranjera. [en línea]. Ed. Gisela Langé. [Consultada: 4 de juny de 2011]. Disponible 
a: http://www.ub.edu/filoan/CLIL/profesores.pdf.  

4. Pérez, Isabel. CLIL / AICLE. [en línea]. [Consultada: 4 de juny de 2011]. Disponible a:  
http://www.isabelperez.com/clil.htm. Web molt detallada i de referència per tots els 
interessats amb el CLIL o AICLE. 

5. Orientación para la elaboración del currículo integrado. Junta de Andalucía. [en línea] 
[Consultada 6 de juny de 2011]. Disponible a: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/portal/com/bin/contenidos/B/InnovacionEInves
tigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/CVIntegrado/CurriculoIntegrado/1179
404823969_wysiwyg_borradorcil.pdf.  

6. Guía informativa para centros con modalidad de enseñanza bilingüe. Junta de Andalucía. 
[en línea] [Consultada 6 de juny de 2011]. Disponible a: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/OEE/programasinterna
cionales/guiacentrosbil/1295270720063_guiaensexanzabilingxe1.pdf. 

7.2 Activitat de docència amb anglès: Prova pilot 

En aquest apartat es detalla tota la bibliografia i webgrafia consultada per la preparació i realització 
de les dos sessions que composen aquesta activitat.  

Per la realització de la sessió “Introducció a l’aula de tecnologia i eines” de 1r d’ESO la bibliografia i 
webgrafia consultada ha estat: 

1. Joseph i Gual, Joan. Tecnologia 1r ESO: Tema 4 – L’aula de tecnologia. Ed. 01. Ed. 
McGraw Hill, 01.03.2008. ISBN: 8448162587. 

2. Grau, Joan; Manrique, Emili; Rodríguez, Pedro; Almarza, Miguel Ángel; Batlle, Jordi. 
Tecnologia 1r curs ESO: Tema – Les eines. Ed. La Galera-Text. ISBN: 978-84-412-1351-7. 

3. Miquel Llaràs, Carles. The tools and the workshop [en línea]. Desembre 2007. [Consulta: 10 
de març de 2011]. Disponible a: 
http://www.xtec.cat/cirel/pla_le/nottingham/miquel_llaras/index.htm.  

4. IES Huelin (Málaga). Tools and machines [en línea]. [Consulta: 10 de març de 2011]. 
Disponible a: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/xtras/bilingual/tecno/tools/tools.htm.  
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5. Discovery Education [En línea]. [Consulta: 13 de març de 2011]. Disponible a: 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp 
Web que permet la realització de mots encreuats i altres jocs de lletres de forma on-line i 
gratuïta. 

Per la realització de la sessió “Introducció a les telecomunicacions” de 3r d’ESO la bibliografia i 
webgrafia consultada ha estat: 

1. Grau, Joan; Manrique, Emili; Rodríguez, Pedro; Almarza, Miguel Ángel; Batlle, Jordi. 
Tecnologia 3r curs ESO: Tema 6 – Les telecomunicacions. Ed. La Galera-Text. ISBN: 84-
412-0751-8. 

2. Tecnologia 4t ESO: Tema - Les telecomunicacions. Grupo Promotor. 2008. ISBN: 
9788479183172. 

3. Crèdit variable de tecnologia: Tema – Les telecomunicacions. [Fotocòpies d’un llibre antic 
localitzat al departament de tecnologia de l’ institut on s’han realitzat les pràctiques]. 

4. Molina, Jesús. Sistemas de Comunicaciones [en línea]. [Consulta: 17 d’abril de 2011]. 
Disponible a:  
http://tecnologia-
jesusmolina.blogspot.com/search/label/Sistemas%20de%20Comunicaciones.  

5. NASA. The electromagnetic spectrum [vídeo en línea]. [Consulta: 19 d’abril de 2011]. 
Disponible a: http://www.youtube.com/watch?v=cfXzwh3KadE&feature=related.  
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8 AGRAÏMENTS 

Voldria agrair al centre on he realitzat les pràctiques de l’assignatura de Practicum del Màster en 
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes per haver-me permès i facilitat la realització de les sessions pràctiques de 
docència de tecnologia en anglès. I en particular, a la meva tutora en el centre i als docents del 
departament de tecnologia per haver-me ofert el seus grups - classe i part de les seves hores de 
docència per realitzar aquesta experiència. M’han deixat realitzar la docència al meu criteri i amb 
total llibertat. Finalment, també voldria agrair l’atenció que m’han prestat els alumnes de 1r D d’ESO 
i tots els grups de 3r d’ESO i la seva predisposició durant les sessions que hem realitzat de 
tecnologia en anglès. 

Moltes gràcies a tots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


