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1 INTRODUCCIÓ 
 

Ens movem dins d’un context de globalització creixent, i Catalunya no està al marge d’això. 
Cada cop és més clar que el coneixement de llengües estrangeres no és un luxe o un més a 
més, sinó que és una necessitat. Com a economia, ja no competim a nivell local, sinó a nivell 
global.  

Si ens fixem en quines són les llengües més usades, l’anglès, juntament amb l’espanyol i el 
mandarí, és una de les més parlades al món. Si considerem l’ús que se’n fa en el món 
acadèmic i dels negocis, la llengua anglesa es podria qualificar com la més rellevant a nivell 
internacional. A més a més, aquest predomini és encara més acusat en el món tecnològic i de 
la societat de la informació. 

Pel que fa al món educatiu a Catalunya, la tendència actual és utilitzar cada cop més de forma 
vehicular aquesta llengua dins de les diverses matèries que composen el currículum de 
secundària. 

La idea d’aquest treball va sorgir durant la estància al PRÀCTICUM del Màster, arran de les 
converses amb la tutora sobre la importància de l’anglès i del poc ús que se’n feia de la llengua 
anglesa en les diferents matèries.    

El present treball aborda el repte d’introduir la llengua anglesa en el desenvolupament de 
continguts a l’educació secundària. Per tal de centrar i focalitzar el treball, el context ha sigut 
l’elaboració d’una programació didàctica i la seva corresponent Unitat Didàctica (materials, 
activitats, etc.) que correspon a continguts a impartir propis del decret del currículum de la ESO. 

La filosofia bàsica del treball se centra també en la part pedagògica. Per tant, el treball no es 
limita només a crear continguts i programar-los, sinó que s’ha fet èmfasi en intentar que la 
introducció de l’anglès generi interès i motivació per part de l’alumnat. 

En l’apartat 2 es detalla la definició i context del problema. Es comenta breument la situació a 
Europa, Catalunya i en l’institut on he fet el PRÀCTICUM. També es fa referència al nivell 
d’anglès que es pot esperar dels alumnes de secundària. 

En l’apartat 3 es descriu la solució adoptada des de dues vessants. La creació de la Unitat 
Didàctica i com s’introdueix l’anglès en aquesta. 

En l’apartat 4 s’analitzen els resultats. 

Per últim, en l’apartat 5 es detallen les conclusions. També s’inclouen possibles propostes de 
millora en base al treball a nivell teòric realitzat i també a partir de l’experiència de posada en 
pràctica. 
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2 DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 

2.1 Context del problema 
 

L’objectiu bàsic d’aquest treball és introduir la llengua anglesa en el desenvolupament de 
continguts a l’educació secundària des d’una perspectiva pràctica de docent que ha d’impartir 
el material preparat. Per tant es fa èmfasi en la vessant més pràctica i no tant en la part teòrica 
i normativa.  

Tanmateix tot docent que vulgui utilitzar una llengua estrangera per impartir matèria, hauria al 
menys de tenir un mínim coneixement del que s’està fent a nivell europeu i també en l’àmbit 
més local sobre l’ús de llengües no oficials en diferents matèries. En el següents dos 
subapartats es fa una introducció del marc actual de la impartició de continguts curriculars a 
través de llengües estrangeres. 

En el tercer subapartat s’indica la situació del centre respecte a l’ús de l’anglès per la impartició 
de continguts. 

En el quart subapartat es fa esment  d’un estudi realitzat per la Generalitat sobre el nivell que 
assoleixen els alumnes en acabar l’Educació Secundària Obligatòria. 

En el cinquè i últim subapartat es contextualitza la solució dins dels diferents enfocaments que 
pot tenir la introducció d’una llengua estrangera per la impartició de continguts curriculars. 

 

 

2.1.1 L’ensenyament a través de llengües estrangeres a Europa 
 

En els darrers anys, a Europa el tema de l’ensenyament de matèries específiques ha passat a 
ocupar un primer pla en el debat pedagògic. Una de les principals raons d’aquest fet és que la 
Comissió Europea vol impulsar amb molta més força que mai que cada ciutadà d’Europa parli, 
a més de la seva llengua materna, dues llengües més.  

Des de fa un temps, per tal de respondre a aquest requeriment, molts països de la Unió 
Europea aposten per formes integrades d’ensenyament de llengües i de continguts específics i 
els introdueixen en els seus sistemes educatius. A causa de les diferents tradicions 
pedagògiques i els diferents contextos lingüístics, a Europa s’han desenvolupat diferents 
models d’ensenyament. 

En grans línies generals, el que es pretén és potenciar l’aprenentatge de llengües comunitàries 
no només a través de les matèries tradicionals d’aprenentatge de la llengua (anglès, francès, 
alemany, ...) sinó aprofitar la impartició de matèries específiques del currículum per introduir 
llengües no comunitàries. 

Mentre que abans de l’any 1980 hi havia pocs països on es conegués l’aprenentatge integrat 
de continguts específics i llengües estrangeres ―i en aquests, tot i que sovint amb una llarga 
tradició, es donava majoritàriament en escoles d’elit―, actualment es pot partir de la base que, 
amb poques excepcions, en el conjunt del context europeu l’ús de llengües comunitàries 
estrangeres en l’ensenyament d’algunes matèries és molt present.  

Entre les llengües estrangeres, com és d’esperar, en tots els països l’anglès ocupa amb 
diferència el primer lloc, seguit del francès i l’alemany. Alguns països inclouen també 
l’espanyol, l’italià i el rus. Entre aquests països hi ha, per exemple, Hongria i la República 
Txeca. En els països oficialment multilingües s’utilitzen també les altres llengües oficials en 
cada cas. 
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2.1.2 L’ensenyament a través de llengües estrangeres a Catalunya 
 

Per que fa a nivell de Catalunya, el Departament d’Ensenyament promou accions d’impuls a les 
terceres llengües en els centres educatius de Catalunya. L’objectiu és que l’alumnat, en acabar 
l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i al 
menys una llengua estrangera que el capaciti per una millor adaptació dins d’un món cada cop 
més globalitzat. Les accions anuals d’impuls se centren en la llengua anglesa, francesa, italiana 
o alemanya. 

El PELE és el Pla Experimental de Llengües Estrangeres que el Departament d’Educació (ara 
d’Ensenyament) va iniciar el 2007, i s’adreça als centres educatius públics i concertats de 
Primària i Secundària amb l’objectiu d’afavorir el plurilingüisme i la mobilitat ciutadana.  

Al curs 2010-2011 hi han hagut 1345 centres educatius que han posat en marxa un pla 
experimental de llengües estrangeres. 

El PELE també esdevé una oportunitat per a iniciar accions de suport a la comunicació oral, 
d’incorporar a l’aula les metodologies per projectes i impartir blocs de continguts curriculars 
(AICLE-CLIL) en llengua estrangera. 

Per tal d’adherir-se a aquest projecte, cal que estigui reflectit en el projecte lingüístic del centre, 
aprovat al claustre de professors i el consell escolar, i desenvolupar-ho durant tres cursos. 

Per l’educació secundària hi ha tres modalitats possibles: 

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

b) Treball per projectes.  

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

La modalitat a) correspon precisament a la impartició de continguts curriculars a través d’una 
llengua estrangera, situació que ocupa aquest treball. 

 

 

2.1.3 Situació del centre on s’ha realitzat el PRÀCTICUM 
 

En el centre on s’ha realitzat el PRÀCTICUM, hi ha hagut certs moviments d’alguns professors 
per posar en marxa el programa Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). 
Tanmateix, en el moment de la realització d’aquest treball, el centre no estava adherit a aquest 
programa. 

Tot i així, la tutora del PRÀCTICUM i cap de departament de Tecnologia, ha introduït de forma 
limitada i parcial l’anglès en algun dels continguts impartits a 1r d’ESO. En concret en la part de 
coneixement d’eines i materials de taller. 

Aquesta situació fa que si que es pugui provar l’ús de l’anglès en la impartició de continguts, 
però de forma voluntària per part dels alumnes, ja que oficialment el centre no ha posat en 
marxa el Pla Experimental de Llengües Estrangeres. 
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2.1.4 El nivell d’anglès dels alumnes al finalitzar la ESO 
 

Una altre dels aspectes a tenir en compte i que forma part del context del problema, és el nivell 
real d’anglès que assoleixen els alumnes en finalitzar l’educació obligatòria. 

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, creat al 1993,  és un organisme que té 
com a objectiu analitzar i avaluar el sistema educatiu no universitari de Catalunya. Una de les 
seves funcions és elaborar estudis sobre diversos aspectes del sistema educatiu. 

En l’estudi Informes d’Avaluació 12 – Resultats de llengua anglesa de l’alumnat de 4t d’ESO de 
Catalunya [1] es mesura el rendiment de l’alumnat de 4t d’ESO en llengua anglesa. En aquest 
estudi s’avalua la comprensió oral i lectora, i de producció de la llengua. 

L’estudi posa de manifest que, d’acord amb nivell A2 del Marc Europeu Comú de referència per 
a les llengües (equivalent al nivell bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes): 

 Un 54,1% de l’alumnat podria superar el nivell A2 en comprensió oral de llengua 
anglesa. 

 Un 51,8% de l’alumnat podria superar el nivell A2 en comprensió lectora. 

 Un 41% de l’alumnat podria superar el nivell A2 en producció i interacció orals de 
llengua anglesa. 

El Marc Europeu Comú de referència de les llengües és una guia per l’ensenyament i 
aprenentatge de les llengües a la Unió Europea i inclou una escala per comparar el nivell de 
competència entre diferents idiomes [10]. 

L’estudi es refereix al nivell A2 del Marc Europeu Comú. Les competències assolides en aquest 
nivell són: 

“S’adquireix quan l’estudiant és capaç de comprendre frases i expressions d’ús 
freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants 
(informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, 
ocupacions, etc.); quan sap comunicar-se alhora de portar a terme tasques simples i 
quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d’informació 
sobre qüestions que li són conegudes o habituals i quan sap descriure en termes 
senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb 
les seves necessitats immediates.” 

D’acord amb l’estudi on tenen més dificultat els alumnes de 4rt d’ESO és en utilitzar la llengua 
de forma oral. 

 

 

2.1.5 Àmbit de la solució 
 

Tal hi com s’ha comentat anteriorment, la impartició de continguts en una llengua no autòctona 
està consolidant-se a Europa. Normalment l’enfocament adoptat en un centre és que diferents 
departaments treballin conjuntament, adherint-se per exemple a programes com PELE, que 
duren un mínim de tres anys. Darrera de tot això també hi ha un seguit de d’enfocaments, sent 
la AICLE-CLIL el més important. 

Al marge de la situació del centre, finalment el docent ha de posar els peus a terra i elaborar  
materials, activitats i rumiar noves maneres de portar a terme el seu objectiu bàsic com a 
docent, que és que els alumnes aprenguin. És precisament aquest l’àmbit que s’ha centrat la 
solució adoptada. A continuació es mostra una il·lustració amb el context del problema. 
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ÀMBIT EUROPEU / ESTAT ESPANYOL / CATALUNYA

ÀMBIT DE CENTRE

DIRECTIVES, 
RECOMANACIONS

EUROPEES, ...

PROGRAMES D’IMPULS 
DE LLENGÜES 

COMUNITÀRIES, ...

LLEIS D’EDUCACIÓ, 
DECRETS, ...

PROJECTE EDUCATIU 
DE CENTRE, 
PROJECTE 
LINGÜÍSTIC

PLA EXPERIMENTAL 
DE LLENGUES 
ESTRANGERES

ÀMBIT DE DEPARTAMENT

ELABORACIÓ DE 
CONTINGUTS, 

METODOLOGIES, ...

 

Il·lustració 1: Àmbit de la solució 

 

El punt de partida és l’elaboració d’una Unitat Didàctica que cobreixi una part dels continguts 
curriculars de 4art. D’ESO.  

El resultat de la solució adoptada haurà de contenir: 

 L’elaboració d’una programació didàctica on s’especifiquin: continguts, objectius, 
competències bàsiques treballades, seqüència d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge, recursos i espais docents, metodologia pròpia de la Unitat Didàctica, 
criteris d’avaluació, activitats d’avaluació i recuperació i atenció a la diversitat. 

 
 L’elaboració del guió de cada sessió.  
 L’elaboració transparències que cobreixin  els continguts de la programació, i cerca de 

recursos audiovisuals addicionals (vídeos). 
 L’elaboració de les activitats pròpies de la Unitat Didàctica, on es treballin els objectius i 

continguts. 
 Selecció de metodologies pròpies per la introducció de l’anglès (treball amb el 

vocabulari específic de robòtica, etc). Això comporta també l’elaboració del material 
necessari. 
 

 



 

Incorporació de la llengua anglesa en el desenvolupament de continguts a la ESO Pàgina 9 

3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

3.1 Introducció 
 

En aquest apartat es detalla la solució adoptada. En primer lloc s’enumeren els objectius bàsics 
i la filosofia que ha de complir. En segon lloc es presenten la Unitat Didàctica, es continua amb 
consideracions sobre la incorporació de l’anglès i per últim es tracta  el problema específic de la 
introducció de la llengua anglesa en la impartició de continguts. 

 

3.2 Objectius de la solució 
 

Quan es tracta d’introduir un element nou en les classes, en aquest cas l’anglès, el docent 
sovint recórrer a la literatura, articles, etc. sobre la recerca realitzada del tema. De vegades, i 
més sent un docent novell, un es pot sentir-se una mica aclaparat. La teoria és bona com a 
eina o mitjà però s’ha de vigilar que no es converteixi en la finalitat en sí.  

En el present treball, l’objectiu primordial és que l’alumne aprengui. A continuació es desgrana 
els objectius que hauria de complir la solució proposada: 

1. Entendre la llengua anglesa i la impartició dels continguts pròpiament dita com un 
enfocament dual on no hi ha una preeminència d’un sobre l’altre. 

2. Els continguts a adquirir per part de l’alumnat han de ser la columna vertebral per on 
transcorri l’adquisició de l’anglès per part de l’alumnat. 

3. Els alumnes han d’aprendre el vocabulari, la gramàtica, expressions, etc. sempre dins 
d’un context significatiu, i en general no s’ha de fer servir les classes per impartir 
aspectes de la llengua que no tinguin relació amb els continguts a assolir. 

4. El vocabulari necessari adquirit per part dels alumnes serà en una major part passiu. 
Això vol dir sobretot la capacitat de reconèixer el significat a través de la lectura o 
escolta. 

 

3.3 La Unitat Didàctica 

  

3.3.1 Ubicació de la Unitat Didàctica 
 

El tema escollit ha sigut la robòtica. D’acord amb el decret currículum 143/2007 [3], el qual 
indica un primer nivell de continguts curriculars, la Unitat Didàctica cobreix de forma 
parcial o total: 

 Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius 
 de comandament. 
 Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament. 
 Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements 

mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment. 
 Disseny, construcció i programació de robots. 
 Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg 

de la història. 
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Aquests continguts corresponen al nivell de 4rt d’ESO. La raó principal de perquè s’han escollit 
aquests continguts i no uns altres, és que, al menys de forma parcial, es podrà posar en 
pràctica la solució adoptada en el centre on he realitzat el PRÀCTICUM. També, aprofitant la 
similitud de continguts de Robòtica i Automatismes de la matèria de Tecnologia Industrial de 
Batxillerat, s’obre la possibilitat de provar part de la solució també en un grup de Batxillerat. 

En la Unitat Didàctica de Robòtica elaborada es presenta una visió a alt nivell del que és la 
robòtica. Es tracten diferents aspectes com l’evolució històrica, tipus de robots, el robot 
industrial, parts d’un robot, etc. També es pretén que l’alumne reflexioni sobre l’impacte de la 
robòtica en la societat i els seus pros i contres. 

La Unitat Didàctica desenvolupada es composa dels següents grans blocs: 

 Introducció a la robòtica i robots. Antecedents històrics 
 Tipologia de robots 
 Robot industrial 
 Components d’un robot 
 Casos d’estudi 
 Impacte social de la robòtica 

 

 

3.3.2 Programació de la Unitat Didàctica 
 

En la següent taula s’inclou la programació de la Unitat Didàctica, amb els següents conceptes: 

 Continguts 
 Objectius 
 Competències bàsiques treballades 
 Seqüència d’activitats d’ensenyament-aprenentatge 
 Recursos i espais docents 
 Metodologia pròpia de la Unitat Didàctica 
 Criteris d’avaluació 
 Activitats d’avaluació i recuperació 
 Atenció a la diversitat 
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CURS/NIVELL: 4r ESO UNITAT: ROBÒTICA TEMPORITZACIÓ: 12h 

En la present Unitat Didàctica es presenta una visió a alt nivell del que és la robòtica. Es tracten diferents aspectes com l’evolució històrica, tipus de robots, 
el robot industrial, parts d’un robot, etc. També es pretén que l’alumne reflexioni sobre l’impacte de la robòtica en la societat i els seus pros i contres.  

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 
 Descriure el concepte de robot i robòtica. 
 Comprendre la evolució històrica de la robòtica. 
 Distingir entre els diferents tipus de robots i explicar l’aplicació pràctica. 
 Descobrir els robots en eixam. 
 Identificar un robot industrial. Descriure tipus i paràmetres. 
 Identificar les parts d’un robot amb l’anatomia humana. 
 Classificar i identificar les característiques dels diferents actuadors, 

sistemes motrius, sistemes d’alimentació i diferents sensors. 
 Descobrir la utilitat d’un microcontrolador i les diferents parts que ho 

composen. 
 Identificar el concepte de manipulador. 
 Analitzar dos casos d’estudi: Robot Roomba i Asimo. Comprendre les 

seves aplicacions pràctiques. Identificar característiques tècniques 
bàsiques 

 Descobrir la robòtica a la ciència ficció. Inferir possibles escenaris futurs 
de la robòtica en la nostra societat. Reflexionar sobre les tres lleis de la 
robòtica. 

 Reflexionar i discutir sobre l’impacte de la robòtica en la societat. 
Adonar-se de les avantatges a nivell de producció que comporta 
l’automatització de processos a través de la robòtica. 

 
 Introducció a la robòtica i robots. Antecedents històrics. 
 Tipologia de robots actuals (mòbils, teleoperats, industrials, de servei, 

androides) i aplicacions pràctiques. 
 Robots col·laboratius (robots en eixam). 
 Robot industrial. Principals tipus (articulats, SCARA, robots linears). Braç 

robòtic. Principals paràmetres que defineixen un robot industrial. 
 Comparació dels subsistemes d’un robot i l’anatomia humana. 
 Actuadors: Engranatges, motors CC, servo motors,  motors stepper, 

cilindres hidraulics,  cilindres pneumàtics. 
 Sistema motriu: rodes, orugues, cames mecàniques. 
 Sistemes d’alimentació: bateries, sistemes a pressió, cel·les solars 
 Sensors: de pressió, de llum, de so, de calor, de gas, sistemes de visió. 
 Introducció als microcontroladors 
 Manipuladors. 
 Cas d’estudi: Robot Roomba (aspirador domèstic) 
 Cas d’estudi: Robot Asimo 
 Robots i ciència ficció. Les tres lleis de la robòtica de Asimov 
  Impacte social de la robòtica 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 Comunicativa, lingüística i audiovisual 
 Tractament de la informació i competència digital 
 Coneixement i interacció amb el món físic 

Taula 1: Objectius, continguts i competències bàsiques 
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UNITAT: ROBÒTICA 

METODOLOGIA SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE 

 

 S’usaran vídeos curts curiosos sobre robots per despertar d’interès dels 
alumnes per la unitat 

 Els diferents qüestionaris i exercicis es desenvoluparan preferentment 
per parelles i grups, ja sigui a classe o a casa si són deures. 

 S’utilitzaran suport TIC (transparències, vídeos, ...) per il·lustrar els 
continguts quan sigui necessari. 

 S’utilitzarà el mètode del puzzle per treballar una part dels continguts. 
 Degut al tipus de contingut estudiat (hi ha classificacions, tipologies), es 

fomentarà l’elaboració de mapes conceptuals a classe per clarificar idees 
i obtenir així una visió en conjunt. 

 En els casos d’estudi planificats, seran els propis alumnes en parelles 
que realitzin una cerca sobre cada cas per resoldre un qüestionari 

 Es promourà debats a classe. 
 

 

 Qüestionari sobre antecedents històrics dels robots. 
 Exercicis sobre robots industrials. 
 Exercicis sobre les diferents parts d’un robot. 
 Recerca a Internet sobre els dos casos d’estudi per contestar un 

qüestionari. 
 Cerca informació sobre “les tres lleis de la robòtica” i realització d’un petit 

debat. 
 Treball a partir d’un text sobre l’impacte social de la robòtica. Debat. 
 

 

 

  

RECURSOS I ESPAIS DOCENTS 

ESPAIS DOCENTS MATERIAL DIDÀCTIC RECURSOS DIGITALS RECURSOS PRÀC. TALLER 

 Aula taller de Tecnologia 
 Aula ordinària 

 

 Suport digital 
 Activitats descarregables o 

entregades en paper 
 

 Vídeos varis de Youtube 
 Transparències de creació pròpia 
 Webs dels casos d’estudi. 

 
 
 

- 

 

Taula 2:  Metodologia, activitats ensenyament-aprenentatge i recursos i espais docents 
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UNITAT: LES COMUNICACIONS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

 Identificar un robot per les principals èpoques de l’evolució de la 
robòtica. 

 Distingir els diferents tipus de robots i saber identificar un robot industrial. 
 Comprendre la principal aplicació pràctica dels diferents tipus de robots. 
 Saber classificar els diferents tipus de robots industrials i explicar-ne les 

seves característiques. 
 Identificar i comprendre les característiques bàsiques i d’utilitat 

treballades a classe d’un robot comercial / experimental. 
 Demostrar mentalitat crítica i de reflexió en quan l’impacte de la robòtica 

a la nostra societat.  
 Proposar tres noves regles de la robòtica coherents. Identificar pros i 

contres. 
 Reflexionar i discutir sobre l’impacte de la robòtica en la societat 

 

 

 

 

 Realització d’un dossier dels qüestionaris i exercicis resolt per l’alumne. 
 Examen escrit 

 

Activitats de recuperació: 

 Si algun alumne entrega el dossier incomplet o mal presentat, o no 
l’entrega, se li donarà la possibilitat d’entregar-ho amb posterioritat, amb 
una penalització. El dossier és obligatori per aprovar. 

 El treball escrit és obligatori per poder aprovar la unitat. Si es presenta 
més tard, tindrà una penalització. 

 En el cas de que es suspengui l’examen, es dona la oportunitat de fer-ne 
un altre de recuperació. No obstant, si s’obté més d’un 5, la nota serà de 
només un 5. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Activitats d’introducció: Activitats de consolidació: Activitats d’ampliació: 

 Vídeos inicials que mostren un robot concret i 
qüestionari inicial.  
 

 Anàlisi de diferents exemples de robots. 
 Realització del treball en grup. 

 

 Participació en el debat de classe 
 Recerca de informació a Internet sobre el 

diferents aspectes dels continguts donats. 

Taula 3: Criteris d'avaluació, activitats d'avaluació i recuperació 
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3.3.3 Guió de les sessions 
 

A partir de la programació de la Unitat Didàctica s’ha planificat sessió per sessió que es 
treballarà, i quins materials s’utilitzaran. En les següents taules s’especifica quins continguts es 
treballen, quins objectius i quines activitats. 

Tal i com s’ha dit al començament de la memòria, el punt de partida és el desenvolupament 
d’una Unitat Didàctica. La única diferència és que els materials estan en anglès. En posteriors 
apartats es tractarà la problemàtica de com introduir el lèxic propi en anglès dels continguts a 
aprendre per part de l’alumnat. 

 

S1 

CONTINGUTS Introducció a la robòtica i robots. Antecedents històrics. 

OBJECTIUS 
Descriure el concepte de robot i robòtica. 

Comprendre la evolució històrica de la robòtica. 

 ACTIVITATS 

Visionat dels videos de Youtube “Robot juggles two ping-pong balls” i  
“Robot Violinist” que il·lustren robots curiosos. 

Transparències 1-5 

Activitat S1_CRONOLOGIA 

 

S2 

CONTINGUTS 
Tipologia de robots actuals (mòbils, teleoperats, industrials, de servei, 
androides) i aplicacions pràctiques. 

Robots col·laboratius (robots en eixam). 

OBJECTIUS 
Distingir entre els diferents tipus de robots i comprendre l’aplicació 
pràctica. 

Descobrir els robots en eixam. 

 ACTIVITATS 

Transparències 6-16 

Treball en grup. Mètode del puzle. 

Es formaran grups de 3 alumnes. Dins de cada grup, es repartiran les 
tipologies de robots (2 cadascun per estudiar-les durant 10 minuts. A 
continuació es farà la reunió d’experts, on s’ajuntaran els alumnes que 
han estudiat la mateixa tipologia de robots durant 10 minuts. Aquí 
intercanviaran opinions i elaboraran estratègies de com explicar-ho als 
seus companys. Per últim, es tornaran a reunir els grups originals i cada 
membre explicarà als altres el que ha après. 

 

S3 

CONTINGUTS Robot industrial. Principals tipus (articulats, SCARA, robots linears). Braç 
robòtic. Principals paràmetres que defineixen un robot industrial. 

OBJECTIUS Identificar un robot industrial. Identificar tipus i paràmetres 

 ACTIVITATS 
Visionat vídeos: “Industrial robots synchronized cooperating with KUKA 
RoboTeam” i “Beer serving robots” que il·lustren un robots industrials 
realitzant operacions de precisió. 
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Transparències 17-26 

Realització activitat S2_ROBOTS_INDUSTRIALS 

 

S4 

CONTINGUTS Els de la sessió 1, 2, 3. 

OBJECTIUS Elaborar un mapa conceptual sobre els continguts de les 3 primeres 
sessions. 

 ACTIVITATS 

En parelles, elaboració d’un mapa conceptual del que s’ha treballat a 
classe fins ara. És una sessió de consolidació de continguts i relació 
entre ells, alhora que permet al docent interactuar de forma més 
individualitzada amb els alumnes. 

Treball amb minihistòria 1 (veure annex 6) 

 

S5 

CONTINGUTS 

Comparació dels subsistemes d’un robot i l’anatomia humana. 

Actuadors: Engranatges, motors CC, servo motors,  motors stepper, 
cilindres hidràulics,  cilindres pneumàtics. 

Sistema motriu: rodes, orugues, cames mecàniques. 

Sistemes d’alimentació: bateries, sistemes a pressió, cel·les solars 

OBJECTIUS 
Identificar subsistemes d’un robot amb l’anatomia humana. 

Classificar i identificar les característiques dels diferents actuadors, 
sistemes motrius i sistemes d’alimentació. 

ACTIVITATS 
Transparències 27-39 

Activitat S5_PARTS_ROBOT, en la part que correspongui als continguts 
impartits. 

 

S6 

CONTINGUTS 

Sensors: de pressió, de llum, de so, de calor, de gas, sistemes de visió. 

Introducció als microcontroladors 

Manipuladors. 

OBJECTIUS 

Classificar i identificar les característiques dels sensors. 

Comprendre la utilitat d’un microcontrolador i adonar-se de les diferents 
parts. 

Comprendre el concepte de manipulador. 

 ACTIVITATS 
Transparències 40-48 

Activitat S5_PARTS_ROBOT, en la part que correspongui als continguts 
impartits. 

 

S7 
CONTINGUTS Els de la sessió 5, 6. 

OBJECTIUS Elaborar un mapa conceptual dels continguts de les sessions 5 i 6. 
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 ACTIVITATS 

En parelles, elaboració d’un mapa conceptual del que s’ha treballat als 
continguts esmentats . És una sessió de consolidació de continguts i 
relació entre ells, alhora que permet al docent interactuar de forma més 
individualitzada amb els alumnes. 

Treball amb minihistòria 2 (veure annex 6) 

 

S8 

CONTINGUTS Cas d’estudi: Robot Roomba (aspirador domèstic) 

OBJECTIUS Analitzar un cas d’estudi: Robot Roomba. Comprendre les seves 
aplicacions pràctiques. Identificar característiques tècniques. 

 ACTIVITATS Realitzar l’activitat S8_ROBOT_ROOMBLA 

 

S9 

CONTINGUTS Cas d’estudi: Robot Asimo 

OBJECTIUS Analitzar un cas d’estudi: Asimo. Comprendre les seves aplicacions 
pràctiques. Identificar característiques tècniques. 

 ACTIVITATS Realitzar activitat S9_ROBOT_ASIMO 

 

S 

10 

CONTINGUTS Robots i ciència ficció. Introducció. Reflexió sobre “les tres lleis de la 
robòtica” 

OBJECTIUS 
Descobrir la robòtica a la ciència ficció. Inferir possibles escenaris futurs 
de la robòtica en la nostra societat. Reflexionar sobre les tres lleis de la 
robòtica. 

 ACTIVITATS Realitzar S10_LLEIS_ROBOTICA 

 

 

S 

11 

CONTINGUTS Impacte social de la robòtica 

OBJECTIUS 
Reflexionar sobre l’impacte de la robòtica en la societat. 

Adonar-se de les avantatges a nivell de producció que comporta 
l’automatització de processos a través de la robòtica. 

 ACTIVITATS Realitzar S11_IMPACTE_SOCIETAT 

 

S 

12 

CONTINGUTS - 

OBJECTIUS - 

 ACTIVITATS Realització examen. 

 
Taula 4: Guions de les sessions 
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3.3.4 Materials/recursos per la Unitat Didàctica 
 

En els següents dos subapartats es comenten alguns aspectes dels materials desenvolupats 
propis de la Unitat Didàctica de Robòtica 

 

Transparències 

S’ha cregut que una de les millors maneres d’introduir els continguts és a través de les 
transparències. D’aquesta forma l’alumne en tot moment tindrà un suport per escrit del què el 
docent explica a classe. Els alumnes es podran baixar les transparències en tot moment des 
del web de l’assignatura, o alternativament es poden entregar impreses al principi de la unitat. 

El nombre de transparències elaborades és de 48, i cobreixen els continguts detallats en la 
programació de la Unitat Didàctica. 

Les transparències senceres es poden consultar en l’Annex 1. 

Des del punt de vista més pedagògic, s’ha intentat incorporar el màxim nombre d’imatges per 
facilitar la retenció dels diferents conceptes. També s’ha simplificat el text de dues formes: 
longitud i ús més simple de la gramàtica i/o vocabulari. 

A continuació, a tall d’exemple s’inclouen una mostra de les transparències: 
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Il·lustració 2: Mostra de les transparències de la Unitat Didàctica 
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Vídeos 

Per tal de despertar d’interès dels alumnes, s’ha optat utilitzar alguns vídeos curts i curiosos 
sobre els robots. Aquí es mostren un parell de captures de dos dels vídeos usats. 

 

 

Il·lustració 3: Captura pantalla vídeo del Robot violinista 

 

 

il·lustració 4: Captura de pantalla del vídeo del robot jugant a ping pong 
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Activitats 

En l’annex 2  es recullen completament totes les activitats desenvolupades. Entre altres coses, 
aquestes activitats intenten reforçar els continguts vistos a classe. Cada alumne podrà disposar 
de les transparències, i per tant, consultar en tot moment cada cop que li fes falta. 

Les activitats de les sessions són: 

 

Sessió Títol Comentaris 

1 Historical facts about 
robotics 

A partir d’una línia cronològica, es realitzen una 
sèrie de qüestions per treballar l’evolució històrica 
de la robòtica i les automatitzacions.  

2 Industrial Robots 
Es treballa les principals operacions que pot 
realitzar un robot industrial (soldar, ...), i preguntes 
diverses 

5 Robot anatomy 

En la primera activitat es treballa el paral·lelisme 
entre el cos humà i les parts del robot, fent més 
fàcil recordar-ho. A continuació es realitzen 
diverses qüestions sobre “l’anatomia” d’un robot. 

8 Studying Roombla Robot 

Es treballa el cas d’estudi del robot comercial  
aspirador Roombla.  

S’efectuen varies qüestions sobre un vídeo en 
anglès. Els alumnes hauran d’estar atents per 
respondre les preguntes. Les respostes surten 
escriuen durant el vídeo. Es una bona manera 
d’introduir l’anglès oral. 

9 Studying Asimo Robot Es treballa el cas d’estudi del robot Asimo. En 
aquest cas és un robot experimental. 

10 3 laws of robotics (Asimov) 

Aquesta activitat té com a finalitat descobrir els 
robots en la ciència ficció i també reflexionar sobre 
la intel·ligència artificial de futuribles robots més 
avançats. 

12 Social impact of  robotics 

Es treballa l’impacte social d’un robot a través 
d’un article. Aquest article, en anglès ha sigut 
simplificat i adaptat lleugerament per facilitar la 
comprensió 

 
Taula 5: Activitats de la Unitat Didàctica 

 

3.3.5 L’examen 
 

A banda de les activitats, l’examen de la Unitat es pot veure en l’annex 2. L’examen serà en 
anglès, intentant que les preguntes siguin el màxim de clares possibles. Els alumnes poden 
contestar en català. En posterior unitats, es podria demanar directament que poguessin 
contestar en anglès, tot i que dependria de com evoluciones el grup. 
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3.4 Consideracions sobre la incorporació de l’anglès 
 

A continuació es comenten algunes consideracions que s’han tingut en compte alhora 
d’introduir l’anglès en la Unitat Didàctica. 

 

3.4.1 Vocabulari passiu versus vocabulari actiu 
 

Quan parlem del domini d’una llengua, un dels aspectes que són més importants és la 
capacitat de produir la llengua, tant a nivell oral (parla) com a nivell escrit. Perquè això pugui 
ser possible, cal que es disposi d’una bona base de vocabulari actiu.  

Es considera que hi ha dos tipus de vocabulari: el vocabulari actiu, el qual no només l’entenem 
sinó que som capaços d’utilitzar-lo, i el vocabulari passiu, que és el vocabulari que podem 
identificar i comprendre però que no som capaços d’utilitzar de forma activa.  

Actualment, hi ha dos enfocaments per estimular el vocabulari actiu: 

1. Intentar forçar, des del principi, a que l’alumne utilitzi la llengua que està aprenent, ja 
sigui des del punt de vista escrit o oral (normalment això es fa en acadèmies 
tradicionals). 

2. Intentar fer créixer i consolidar al màxim el vocabulari passiu. Això es fa sobretot a 
través de la lectura i l’escolta. Quan més s’escolta i es llegeix, més probabilitats hi ha 
de que s’augmenti el nombre de vocabulari actiu, ja que finalment part del vocabulari 
passiu esdevindrà actiu amb el temps. 

Aquest segon enfocament, anomenat “input approach” en anglès, és defès per Stephen D. 
Krashen entre d’altres [4]. Es considera en aquest treball que cal tenir-ho en compte a la 
classe. Específicament, les activitats portades a terme per l’alumnat haurien d’anar 
encaminades més a desenvolupar una bona base del vocabulari passiu, que no pas d’intentar 
forçar l’ús continuat d’aquest.  

 

3.4.2 Escenaris possibles per la introducció de l’anglès 
 

El repte d’incorporar l’anglès a continguts de la ESO es pot efectuar des de diferents escenaris 
que a continuació s’analitzen: 

 

 

Escenari Materials Professor Alumnes 

A 
Tots en català, menys 
una petita part on es 
treballa vocabulari 
específic en anglès. 

El professor fa les 
intervencions en català, i 
fa breus mencions al 
vocabulari específic 

Els alumnes parlen i 
escriuen en català a 
classe 

B Els materials estan 
sempre en bilingüe. 

El professor fa les 
intervencions en anglès i 
en català, de forma 
bilingüe, duplicant el 
temps 

Els alumnes poden parlar 
i escriure en l’idioma que 
desitgin, i poden escollir 
la versió catalana o 
castellana dels materials. 
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C 
Els materials estan en 
anglès, menys la part de 
treball de lèxic específic 
de la Unitat Didàctica. 

El professor fa les 
intervencions 
preferentment en anglès, 
tot i que pot canviar al 
català si fos necessari. 

Els alumnes poden parlar 
i escriure en l’idioma que 
desitgin. Tenen a mà en 
tot moment un llistat amb 
el lèxic específic de la 
unitat en anglès i català. 

D Tot en anglès Només en anglès Només en anglès 

 
Taula 6: Diferents escenaris possibles en la introducció de l’anglès. 

 

Es descarten l’escenari A perquè la introducció de l’anglès seria molt marginal, i no compliria 
amb els objectius proposats.  

L’escenari B té una avantatge clara, i és que els alumnes seguiran molt millor les classes, però 
té varies desavantatges evidents. Primer, com que totes les intervencions del docent es farien 
en els dos idiomes (per exemple una explicació), els alumnes poden tenir la temptació de 
“desconnectar” en la versió anglesa. En segon lloc, a l’estar mesclant l’anglès i el català 
contínuament, l’alumne no està sotmès a una vertadera “immersió”. És a dir, el que es pretén 
és que l’estudiant entri en la dinàmica de comprendre el significat directament quan vegi una 
paraula en anglès, i no caure en el parany d’intentar sempre traduir mentalment. Per últim, 
aquesta opció fa perdre més temps de classe. 

L’escenari D, tanmateix, és potser massa exigent pels alumnes. Possiblement seria una bona 
opció per alumnes amb més experiència o per ulteriors unitats en anglès. 

La opció C és prou flexible i adequada pel nivell dels alumnes (veure l’apartat 2.1.4 on es 
menciona el nivell d’anglès dels estudiants de secundària). També tracta la diversitat, ja que si 
un alumne no se sent còmode parlant en anglès, ho pot fer en català. Fins i tot pot respondre 
les activitats en català. Tot i així, també mostra reptes importants pels alumnes i pel docent. 

 

 

3.4.3 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE-CLIL) 
 

El AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera), o en les seves sigles en 
anglès CLIL (Content and Language Integrated Learning) és el sistema que se sol emprar quan 
es posa en marxa un Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). Els docents que 
vulguin utilitzar l’anglès en la impartició de continguts haurien tenir al menys un coneixement 
mínim de què consisteix. 

El AICLE és qualsevol activitat a la qual la llengua estrangera es fa servir com a eina per al 
procés d’aprenentatge d’un contingut curricular no lingüístic i al qual tant la llengua com el 
contingut tenen un paper important [6]. 

Tanmateix, l’AICLE: 

 No és un mètode d'ensenyament de llengua estrangera ja que amb aquest enfocament 
el que es pretén és acostar els alumnes a contextos on puguin trobar la llengua 
d’utilitat. 

 No és ensenyar als estudiants allò que ja coneixen però en una llengua diferent; és a 
dir: no és agafar uns continguts que ja coneixen i han estudiat i tornar-los a treballar en 
una altra llengua. 
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 No és un programa elitista només per als alumnes més capacitats en aprenentatge de 
llengües ja que des d’aquest enfocament, l’alumne va adaptant l’ús de la llengua a les 
seves pròpies necessitats i capacitats 

En front de les classes de gramàtica on es treballa la llengua en contextos no reals, 
l’enfocament AICLE és molt adequat per a aprendre una llengua estrangera perquè: 

 Els alumnes utilitzen la llengua estrangera en un context i continguts familiars. 

 S’avaluen els continguts, no pas l’ús correcte de la llengua. Per tant, els alumnes són 
més proclius a utilitzar la nova llengua, ja que saben que encara que facin certs errors, 
no és tant important. L’important és la comunicació. 

 Facilita la pràctica de la llengua ja que l’exposició que es té a les classes és molt més 
llarga que en una classe de gramàtica, per exemple.  

 És prou versàtil per adaptar-ho a multitud de situacions (diferents edats, nivells, 
matèries, etc.) 

És important recalcar que AICLE es un enfocament dual en el qual tant l’aprenentatge de la 
llengua estrangera com l’aprenentatge de continguts és igualment important. La llengua s’aprèn 
a través dels continguts, que preveuen del context, vocabulari, gramàtica necessaris per 
adquirir de forma efectiva la llengua. Això conforma una sinergia molt positiva. 

Des d’una vessant més pràctica,i d’acord amb la publicació Content and Language Integrated 
Learning [6], CLIL parteix del que s’anomena marc de les 4C’s (The 4Cs Framework). Aquest 
marc integra cuatre t blocs: contingut (content), comunicació (communication), cognició 
(cognition) i cultura (culture). Tots aquests elements causen una relació simbiòtica.  

 

Il·lustració 5: El marc de les 4 C's de CLIL 

Respecte a cada ‘C’: 

 Contingut (content): Es refereix a la matèria o el tema a impartir (veure la Unitat 
Didàctica creada). El contingut no hauria de ser escapçat o retallat de forma important 
per intentar adaptar-lo al nivell dels alumnes. Tanmateix es pot fer una elaboració o 
selecció adequada dels materials. 
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 Cognició (cognition): Són els processos mentals que comporten l’aprenentatge. Per 
exemple, saber fer preguntes, etc. Està molt relacionat amb els objectius d’una Unitat 
Didàctica. 

 Comunicació: És el vocabulari, verbs, etc. de la matèria, i que es fa necessari 
treballar. Es divideix en: 

o Language of  learning: Lèxic necessari per al contingut 

o Language for learning: Lèxic necessari perquè els alumnes escriguin, parlin, 
interactuïn, etc. Està relacionat amb la ‘C’ de cognició. 

o Language though learning: És la part del llenguatge necessari que sorgeix 
mentre s’apren, Normalment no es pot preveure 

 Cultura: És tot allò que té a veure amb les relacions i implicacions culturals del tema, 
valors i com això connecta amb les altres C’s. 

En l’apartat 3.5 s’especifica com queda relacionat el marc de les 4 C’s de CLIL amb el treball.  

 

3.4.4 La matriu CLIL 
 

La publicació Content and Language Integrated Learning [6], també esmenta la matriu CLIL, 
que pot resultar útil per contraposar la dificultat dels continguts amb la necessitat de la llengua. 

 

Il·lustració 6: Matriu CLIL aplicada a la Unitat Didàctica 

 

En l’eix de les y tenim el grau de demanda cognitiva, això és la complexitat dels continguts i les 
activitats pels alumnes, i en l’eix de les y el grau d’exigència lingüística.  El rectangle gris indica 
on se situaria la Unitat Didàctica respecte als dos eixos. 

Des del punt de vista de demanda cognitiva, la Unitat Didàctica no és difícil. Hi ha definicions, 
classificacions, etc. i a més no hi ha càlculs matemàtics, per tant es considera que és força 
assequible. 

Respecte a les demandes lingüístiques, s’ha decidit situar-les en un terme mitjà de dificultat. 
Tot i que no s’utilitzen estructures gramaticals complexes, si que hi ha força vocabulari tècnic. 
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3.5 Tractament de la llengua anglesa per la Unitat Didàctica 
 

En els apartats anteriors s’ha vist la programació didàctica, els guions de les sessions i també 
els materials desenvolupats. L’única diferència respecte a una Unitat Didàctica normal és que 
les transparències, els enunciats de les activitats, etc. estan en llengua anglesa.  

En el apartat 2.1.4 es comenta el nivell d’anglès dels alumnes que es pot esperar. Aquest nivell 
es prou vàlid perquè els alumnes, encara que sigui amb ajuda d’un diccionari no tinguin 
problema en tractar amb els materials (en l’apartat 3.4.2 es comenten els escenaris possibles). 

En la següent subapartats s’explica com s’adapta la introducció de l’anglès conforme el marc 
4C’s de CLIL (A l’apartat 3.4.3 es comenta a nivell més teòric en que consisteix). 

 

Marc 4 C’s de CLIL Descripció 

Contingut Correspon a les transparències desenvolupades (veure 
annex 1).  

Cognició Corresponen bàsicament als objectius de la programació de 
la Unitat Didàctica. 

Comunicació 

Language of 
learning 

Vocabulari específic necessari per al contingut de robòtica 
(veure el següent subapartat 3.5.1) 

Language for 
learning 

Verbs d’acció propis de robòtica veure el següent subapartat 
3.5.1). 

Estructures gramaticals i de vocabulari més generals, tals 
com expressar una opinió, fer una pregunta, expressar un 
dubte, contrastar idees, etc. Al menys en un grau bàsic 
s’haurien d’haver treballat en l’assignatura de llengua 
anglesa.  

Language 
through 
learning 

És la part de la llengua necessària que va sorgint conforme el 
procés cognitiu va evolucionant durant la Unitat Didàctica.  

Aquestes necessitats lingüístiques no es poden preveure. En 
aquest cas, l’alumne pot preguntar al docent o pot consultar 
el diccionari. 

Cultura  Reflexió sobre l’impacte social i ètic de la utilització dels 
robots. 

 

Taula 7: Marc de les 4V's de CLIL i l'anglès de la Unitat Didàctica 

 

3.5.1 Lèxic específic de la Unitat Didàctica 
 
Els continguts de la Unitat Didàctica desenvolupada (relacionats amb robòtica) contenen un 
lèxic específic que els alumnes molt probablement no hagin adquirit prèviament. Aquesta és la 
part de la lingüística que s’ha de treballar just abans de començar la Unitat Didàctica 
pròpiament dita . 

Primer de tot, en l’annex 3 s’ha fet un llistat de les 45 expressions / paraules que conformen el 
lèxic propi de la Unitat Didàctica amb la seva traducció al català i castellà. 
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Aquí es reprodueix la versió en anglès: 

Actuator 
Android 
Artificial intelligence 
Automatically controlled 
Axis 
Battery 
Carrying capacity 
Circuit board 
Collaborative behavior 
Degree of freedom 
Direct current 
Domestic robot 
Drive train 
Electromechanical machine 
Electronics 
Frame 
Gear 
Gripper 
Human operator 
Hydraulic cylinder 
Industrial robot 
Manipulator 

Microcontroller 
Mobile robot 
Motor 
Multipurpose 
Photovoltaic cells 
Pneumatic cylinder 
Pressure system 
Repeatability 
Robot 
Robotic arm 
Robotics 
Rotary joint 
Rover 
Sensor 
Service robot 
Servo motor 
Stepper motor 
Swarm robots 
Tank track 
Telerobot 
Wheel 
Working envelope 

 
 

El nombre total d’expressions és de 45, que és un nombre considerable. D’aquesta quantitat, 
s’han seleccionat les 15 expressions o paraules que s’han considerat més importants, i per tant 
les que s’haurien de treballar més activament abans de començar amb la Unitat Didàctica. Els 
alumnes treballaran les altres paraules més indirectament durant la Unitat (transparències, 
exercicis, etc.) 

En aquest punt es voldria fer una reflexió. És difícil mesurar la quantitat exacte de lèxic que 
s’ha de treballar activament. Si un es queda curt, els alumnes no aprendran prou, però d’altra 
banda, si un éss massa ambiciós, també hi ha el risc de que l’alumne perdi molt ràpidament 
l’interès si s’ha d’enfrontar a llistats interminables de vocabulari. 

Tanmateix, l’alumne estarà en tot moment en possessió del glossari en forma de llistat complert 
amb les traduccions vist a l’annex 3. D’aquesta forma se li farà molt més fàcil seguir les 
explicacions, llegir, fer els exercicis, etc. 

Apart de les expressions vistes anteriorment, també cal treballar els verbs d’acció. En aquest 
cas els verbs escollits han sigut: 

to assemble 
to control 
to deliver 
to grip 
to lift 

to manipulate 
to pack 
to pick and place 
to sense 
to weld 

 

A l’igual que amb el llistat de vocabulari, s’han seleccionat els verbs d’acció que s’han 
considerat més importants. 
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3.5.2 Activitats per treballar prèviament el lèxic específic de la Unitat Didàctica  
 

En l’annex 4 es recull el tipus d’activitat per treballar de forma específica el lèxic de la Unitat 
Didàctica. Tal i com s’ha comentat abans, aquesta feina s’hauria de fer just abans de començar 
la Unitat Didàctica pròpiament dita, per donar uns mínims als alumnes. Aquest treball previ pot 
durar entre una i dues sessions, i també optativament es pot enviar feina a casa.  

És important comprendre que no són exercicis finalistes, on els alumnes han d’aprendre-s’ho 
de memòria, sinó més aviat una primera presa de contacte. Quan s’iniciï la Unitat Didàctica es 
veurà el mateix vocabulari en context, i serà més fàcil d’aprendre el significat i la gramàtica. 

També recalcar que no necessariament s’han de fer tots i cadascun dels exercicis. Dependrà 
una mica del nivell dels alumnes, del temps, etc.  També aquests exercicis es poden treballar a 
l’assignatura de llengua anglesa, coordinadament amb la de tecnologia. 

 

El tipus d’activitats són: 

 

Let’s get the meaning 

Els alumnes, a partir d’unes taules buides, hauran de cercar el significat en català i castellà i 
pels verbs d’acció emplenar dues formes verbals (gerundi i participi). A continuació es pot 
veure una part de les taules (en l’annex 4 es poden veure totes senceres) 

 

 

Il·lustració 1: Taules realitzades per treballar vocabulari i verbs d'acció 

  

Crosswords 

Una altra manera interessant i diferent de treballar el vocabulari és a través d’autodefinits. 
S’han ideat una sèrie d’autodefinits per treballar des del punt de vista de definició del concepte. 
Es considera que és prou amè. A continuació es mostra una captura de pantalla: 
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Sopes de lletres 

També es pot treballar amb sopes de lletres els diferents conceptes. Tots aquests exercicis no 
fan sinó reforçar el significat, com s’escriuen les paraules,etc. 
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3.5.3 Activitats per treballar el lèxic específic durant la Unitat Didàctica 
 

Durant la Unitat Didàctica, els alumnes, per mitjà del treball de les activitats pròpies de la Unitat 
Didàctica, reforçaran l’adquisició de nou vocabulari i gramàtica (per exemple, per respondre 
preguntes hauran de llegir i comprendre part de les transparències, etc). Tanmateix, a banda 
d’això, i amb la intenció de reforçar de forma intuïtiva conceptes, vocabulari i gramàtica, s’han 
ideat una sèrie de “minihistòries”. La idea és fer participar els estudiants per mitjà de preguntes 
molt senzilles, que de mica en mica van conformant una història. La història pot ser divertida, 
absurda, exagerada, etc. per reforçar l’adquisició del què s’ha après de forma més eficient. 

A continuació s’exposa un possible dinàmica a classe d’una minihistòria: 

 

DOCENT      ALUMNES 
There was a robot. 
The robot’s name was Charlie. 
What was the robot’s name?    Charlie! 
Yes, His name was Charlie! 
Charlie was a mobile robot. 
Was Charlie a service robot?    No! 
Was Charlie an industrial robot?   No! 
What type of robot was Charlie?   A mobile robot! 
He was a mobile robot. 
He could move from one place to another place 
Could Charlie, the mobile robot, move or he was fixed? He could move. 
Yes, he could move. In fact he had 4 wheels 
Did Charlie have wheels or a tank track?  Wheels.  
Yes. Charlie had wheels. Plus, Charlie was 
the fastest robot in the World! 
Was Charlie the fastest robot in the World?  Yes! 
Of course he was! 
A robot with wheels can move faster than a  
robot with a tank track. But, could Charlie climb 
over obstacles?      No! 
He couldn’t, because he had wheels, not a tank 
track. 
Charlie had servo motors to move the wheels 
What did Charlie have to move his wheels?   
… 

 

Un cop presentat el robot Charlie, la història podria continuar de moltes maneres. Per exemple, 
fent entrar altres tipus de robots amics del Charlie, que tenen la idea d’anar a algun lloc per fer 
alguna cosa, etc. 

Com es pot veure, de mica en mica es va introduint el vocabulari específic (mobile robot, tank 
track, servo motors, …) dins d’una història que li dota de contingut. Als alumnes se’ls hi 
demana que contestin ràpid, sense cap pretensió de construir estructures gramaticals 
complexes. D’aquesta forma es fomenta el traduir menys mentalment i intentar captar el 
significat més ràpidament i crear durant una estona una immersió a l’anglès. 

En l’annex 5 es mostren les minihistòries complertes. En vermell s’ha indicat el vocabulari que 
es treballa. 
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Aquestes minihistòries també permeten treballar la diversitat, ja que per als alumnes amb un 
nivell més just d’anglès, se’ls hi pot facilitat per escrit la minihistòria amb alguns espais en blanc 
(per exemple les respostes) i demanar-los que els emplenin. 
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4 RESULTATS 
 

4.1 Posada en pràctica 
 

Tot i que el cos principal del projecte és el desenvolupament de materials i metodologies per 
l’ús de la llengua anglesa, s’ha considerat molt important que es pugui posar en pràctica, ni que 
sigui una part, la solució dissenyada. 

Gràcies al contacte que s’ha tingut durant el PRÀCTICUM, la tutora ha permès realitzar tres 
sessions amb un grup de primer de batxillerat. En aquestes tres sessions s’ha realitzat: 

 Una petita reflexió sobre la importància de l’anglès i en què consistirà l’experiència que 
es realitzarà a l’aula (veure transparències de l’annex 6). 

 Visionat de varis vídeos de Youtube respecte als robots. 

 Activitats de l’annex 1, corresponents al treball del vocabulari específic de la Unitat 
Didàctica i verbs d’acció. 

 Minihistòria 1 (veure annex 3) de forma oral, fomentant la intervenció dels alumnes per 
donar respostes (veure apartat 3.5.2 Activitats per treballar el lèxic específic durant la 
Unitat Didàctica) 

 Transparències (veure annex 1). S’han treballat els continguts:  

o Introducció a la robòtica i robots. Antecedents històrics 
o Tipologia de robots actuals (mòbils, teleoperats, industrials, de servei, 

androides) i aplicacions pràctiques. 
o Robots col·laboratius (robots en eixam). 
o Robot industrial. Principals tipus (articulats, SCARA, robots linears).  
 

 Activitats “Historical facts about robotics” i “Industrial robots” fins l’exercici 2. 

Totes les activitats treballades han sigut corregides a classe i en totes les sessions s’ha utilitzat 
l’anglès com a llengua vehicular tant per donar instruccions com per explicar els continguts i 
corregir les activitats. 

L’experiència s’ha provat sobre un grup de vuit alumnes de primer de Batxillerat durant 
l’assignatura optativa de Tecnologies. D’acord amb la seva professora d’anglès, aquest 
subgrup d’alumnes de batxillerat no són els més brillants en anglès de tots els alumnes de 
Batxillerat d’aquest any. 

També s’ha de tenir en compte que les classes han sigut en ple juny, quan s’acaba el curs, i en 
l’institut s’estaven fent moltes activitats semilúdiques (visió i de pel·lícules, etc). Aquesta 
atmosfera  potser no afavoria massa la introducció de l’anglès en la impartició de continguts. 
Tanmateix la valoració que es fa dels resultats es prou satisfactoria. 

La forma que s’ha avaluat les sessions ha sigut demanar un dossier amb les activitats fetes a 
classe. Aquest dossier tindrà un pes ponderat dins de la nota de trimestre. 
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4.2 Enquesta realitzada i resultats obtinguts. 
 
S’ha realitzat una enquesta anònima als alumnes tot just acabades les sessions per veure com 
havia anat l’experiència. L’enquesta elaborada per a tal finalitat ha sigut aquesta: 

 

 

Il·lustració 7. Enquesta passada als alumnes 
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De les preguntes escollides: 

 La pregunta 1 i 2 intenta mesurar la motivació. 
 La pregunta 3 i 4 intenta mesurar els materials i metodologies. 
 La pregunta 5, 6 i 7 intenta mesurar el grau de dificultat (escrit, oral i d’expressió) 
 La pregunta 8 intenta obtenir una valoració de l’anglès com a llengua vehicular. 
 La pregunta 9 i 10 intenta mesurar el grau d’utilitat percebuda pels alumnes. 
 La pregunta 11 demana una valoració general 

   

Abans de fer un anàlisi dels resultats rebuts, cal mencionar que l’enquesta no intenta ser un 
estudi rigorós (la mostra és massa petita i molt possiblement esbiaixada, no hi ha contrast amb 
altres grups, etc.), però si que dona una informació molt valuosa sobre aquesta primera 
experiència. 

Un cop fet el buidat de les dades s’obté: 

 

Pregunta Mitjana Desv. Mitjana 
1 1,88 0,66 
2 3,25 0,75 
3 3,88 0,44 
4 4,25 0,56 
5 2,63 1,13 
6 2,25 1,06 
7 3,25 0,88 
8 3,38 0,81 
9 3,63 0,97 

10 4,75 0,38 
11 3,75 0,63 
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Il·lustració 8: Resultats de l'enquesta 
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La primera pregunta de totes, on es demana el grau de motivació abans de començar les 
classes en anglès mostra si més no poc o gens interès. Recordem la situació de finalització de 
curs, etc. a la que estaven sotmesos els alumnes, i que possiblement no ajudi a començar amb 
ganes quelcom nou. 

Tanmateix, sembla clar que la motivació dels alumnes en vers a l’anglès queda augmentada 
significativament a l’acabar l’experiència (pregunta 1 i 2). S’ha passat d’un grau de motivació 
abans de fer les classes de 1,88 de mitjana a 3,25. Això són 1,88 punts més. En ambdós casos 
la desviació mitjana és relativament baixa, inferint que hi ha un consens més o menys general 
entre els alumnes sobre aquest aspecte. 

Respecte a les preguntes 5, 6 i 7 relacionades amb el grau de dificultat percebuda pels 
estudiants, se situa aproximadament en el nivell mitjà. Els alumnes perceben que parlar en 
anglès és una mica més difícil que llegir-lo o entendre-ho, sent la comprensió escrita la més 
fàcil. El fet de que valorin amb valors mitjos la dificultat indica que possiblement el nivell donat a 
classe és el correcte. 

Respecte els materials i metodologies, el que més ha agradat han sigut les minihistòries, 
obtenint un molt bon 4,25 de mitjana. Això indica que la idea d’interacció dirigida, ja sigui amb 
minihistòries o amb algun altre tipus d’activitat pot ser altament positiva. També consideren que 
en general els materials elaborats de la unitat són adequats (mitjana de 3,88). 

Respecte aprendre anglès a través d’assignatures com tecnologia, els alumnes perceben 
només moderadament que és més efectiu que només fent-ho amb l’assignatura pròpia 
d’anglès. Probablement faria falta realitzar una experiència més llarga (per exemple un 
trimestre sencer) perquè els alumnes vegin tot el que han après i puguin tenir una opinió més 
positiva. 

D’altra banda, els alumnes entenen que l’anglès pot ser útil en la vida laboral en un 
espectacular 4,75 sobre 5. Això és indicatiu que, encara que potser aprendre’l no sigui el que 
més els agradi, si que els hi sembla important. Possiblement amb noves metodologies com les 
minihistòries, que han tingut molt bona acceptació faria que la motivació i les ganes encara 
fossin més grans. 

Respecte a la valoració general de l’experiència, a l’última pregunta, en general els alumnes ho 
han valorat positivament (mitjana de 3,75).  

Els resultats obtinguts estan en la línia amb l’experiència prèvia de la tutora al pràcticum, la 
qual ja ha impartit certs continguts en varis grups i en diferents nivells. 

Els comentaris rebuts de l’enquesta han sigut: 

 De la pregunta En el cas que n’hi hagin, quins aspectes milloraries de l’experiència, els 
alumnes han comentat que hagués estat bé fer una part pràctica, que havien massa 
activitats i que els vídeos inicials eren potser una mica llargs. Curiosament no hi ha cap 
referència a l’anglès. Molts han deixat aquest apartat en blanc. 

 De la pregunta En el cas que n’hi hagin, quins aspectes t’han agradat?, molts 
coincideixen amb les minihistòries com quelcom molt positiu i eficaç, alguns amb la 
temàtica (robots) i les activitats (autodefinits, etc), un ha posat “res” i varis alumnes han 
posat “tot”. 

 De la pregunta Comentaris addicionals, la majoria ho ha deixat en blanc, tot i que 
alguns han posat que ha sigut molt entretingut, altres que els hi ha agradat i també que 
ha sigut una bona experiència. 

A banda dels comentaris propis de l’enquesta, també s’han rebut comentaris in situ un cop 
acabada l’última sessió. Segons els alumnes, en general la percepció de l’experiència ha sigut 
positiva, i el que és més important, un parell d’alumnes van comentar que els resultava estrany 
al principi aprendre matèria en anglès, però que a mesura que passaven les sessions, es van 
arribar a oblidar una mica de la llengua per concentrar-se més en els continguts, passant 
l’anglès a estar en segon pla.  
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5 CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA 
 

Aquest treball ha sigut sens dubte una forma diferent d’encarar la docència a secundària. Ja no 
només importa el desplegament del currículum, sinó que afegeix una nova dimensió, la 
dimensió lingüística. 

Això suposa un repte en molts sentits. El primer de tots, i potser el més important,  no és 
l’alumnat, ni la feina extra, sinó que és un mateix. L’ús d’una llengua estrangera implica que 
com a docent un s’ha de replantejar i repensar moltes de les estratègies i eines que tenia 
consolidades. Ara estem en un terreny  nou, sovint inexplorat, i per això calen nous 
instruments. Es fa necessari doncs certa dosi d’humilitat i també moltes ganes de treballar i de 
posar-hi temps perquè les coses funcionin. Per exemple, no és només traduir a l’anglès els 
materials ja existents, sinó que possiblement s’hagin de retocar, descartar, refer i crear per 
adaptar-se a la nova dimensió lingüística. 

D’altra banda, hi ha dos eixos que es consideren fonamentals de cara a l’assoliment de l’èxit en 
la introducció de l’anglès a secundària. Primer, el treball en equip entre els diferents professors 
del departament. És important compartir experiències, materials, etc. i tenir un objectiu comú. 
També és de cabdal importància la col·laboració entre els diferents departaments involucrats. 
Per exemple, en la matèria de llengua anglesa es pot treballar més la part gramatical i de 
vocabulari, i en l’assignatura de Tecnologia treballar només els continguts pròpiament dits. 

Tot això evidentment hauria d’estar recolzat per una direcció de centre decidida i compromesa 
amb el projecte. 

Tota aquesta coordinació a nivell de centre sembla difícil, i moltes vegades cal vèncer inèrcies 
consolidades al llarg del temps, resistència al canvi, interessos, etc., però també cal tenir en 
compte que en ple segle XXI, és vital que els nostres alumnes sàpiguen moure’s pel món en 
anglès. 

D’altra banda, a partir de la posada en pràctica de la solució, s’ha vist que per part dels 
alumnes hi ha bona predisposició a incorporar la llengua anglesa. Clarament perceben que és 
important obtenir un cert grau de domini de l’anglès. El que cal, segurament, és incorporar 
elements pedagògics que motivin i generin interès del alumnat. És per això, en part, que s’ha 
volgut incorporar noves maneres d’acostar l’anglès als alumnes com per exemple les 
minihistòries. 

Un següent pas que es considera evident que és evident és que en el centre on s’ha realitzat 
l’experiència s’incorpori un Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). En aquest sentit 
es pot ser molt flexible, i es poden fer les coses pas a pas. Per exemple, es pot començar 
oferint una assignatura optativa en anglès. D’aquesta forma els alumnes que escullin 
l’assignatura sabran a priori que es farà en anglès i per tant possiblement estiguin més 
receptius i motivats. 

Respecte a com impartir els continguts, no necessariament s’ha de fer tot en anglès. Per 
exemple es pot incorporar de forma parcial tenint com a llengua vehicular el català però alguns 
dels textos en anglès. Això dona temps als professors a reciclar-se en quan a expressió oral si 
fos necessari i als alumnes per anar-se acostumant de mica en mica a la nova llengua. De 
totes formes, això sempre dependrà del tipus d’alumnat i hi ha moltes formules possibles. 

Per últim, nomes comentar que des del punt de vista personal ha sigut una experiència molt 
enriquidora, permetent veure’s a un mateix en circumstàncies certament diferents a com podria 
ser més habitual per a un docent de secundària. Les pors i les inseguretats inicials durant les 
classes es van esvair ràpidament per adquirir el rol propi de docent, que és que els alumnes 
aprenguin, sigui amb la llengua que sigui.  
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7 DESCRIPCIÓ DELS ANNEXOS 
 

A continuació breument es descriuen els annexos elaborats: 

 

Annex Descripció 

Annex 1. Transparències Unitat 
Didàctica 

Transparències que incorporen els continguts treballats 
a la Unitat Didàctica. 

Annex 2. Activitats de la Unitat 
Didàctica 

Recull de totes les activitats pròpies de la Unitat 
Didàctica (robòtica). Aquestes activitats es realitzaran 
en les diferents sessions. 

Annex 3. Lèxic 

Recull dels llistats de vocabulari i verbs d’acció, amb 
les traduccions al català i castellà. Aquest document 
s’entregarà als alumnes un cop es comenci la Unitat 
Didàctica per facilitar-ne el seguiment. 

Annex 4. Activitats prèvies de la part 
lingüística 

Activitats per treballar el vocabulari, verbs, etc. 
específics de la Unitat. Aquesta part es treballa just 
abans de començar la Unitat Didàctica pròpiament dita. 

Annex 5. Minihistòries. 
Conté les minihistòries que es poden treballar durant la 
Unitat Didàctica, per reforçar el vocabulari i la 
gramàtica. 

Annex 6. Transparències 
d’introducció 

Transparències inicials introductòries en la posada en 
pràctica de la solució. 

 

Taula 8: Descripció dels annexos 

 


