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1. INTRODUCCIÓ 
 

Actualment, i cada cop més, l’ús de la llengua anglesa com a llengua de comunicació es fa més present en 

un món tan globalitzat com el que vivim, i és cada cop més és una exigència laboral i vital en la vida de 

qualsevol ciutadà.  

Segons un estudi realitzat per l’empresa EF, Educational First, en quaranta quatre països, per mesurar el 

nivell d’anglès de la població, Espanya es situa a la cua d’Europa. Els resultats obtinguts mostren que el 

millor domini de l’anglès està encapçalat pels països del nord d’Europa, com Noruega, Holanda, Dinamarca, 

Suècia i Finlàndia. Espanya està només per sobre de Rússia i Turquia i es situa just per sota d’Itàlia.  

Segons Corpas (2007)
1
 el nivell de competència en llengua anglesa (comprensió oral, comprensió escrita, 

expressió escrita i competència lingüística) dels estudiants del sistema educatiu obligatori espanyol està per 

sota de la mitjana europea. Les raons a les quals s’atribueix aquest menor nivell respecte la resta de països, 

són els pocs recursos i situacions d’aprenentatge que ofereix el sistema educatiu. 

Aquests resultats es fan palers en el dia a dia de la societat, on molt poca gent està preparada per a utilitzar 

la llengua anglesa com a llengua vehicular en el seu àmbit professional i/o personal. 

En el sistema educatiu actual, i referenciant les dades de l’ensenyament secundari obligatori, objecte 

d’aquest estudi, trobem que es dediquen tres hores setmanals a l’estudi de les llengües. Amb el català i el 

castellà no hi ha cap problema, ja que vivim rodejats d’aquestes llengües. Les parlem a casa, amb els 

amics, les llegim als diaris, revistes, sonen a les televisions; vivim immersos en elles. Però, i l’anglès? Si és 

la llengua del futur, si es considera que tothom hauria de parlar-la, què estem fent per què la nostra societat 

marxi de la cua d’Europa i surti de l’analfabetisme plurilingüístic? 

La dificultat que es troben els joves avui en dia en la seva educació és que si volen aprendre en profunditat 

aquesta llengua han de buscar l’aprenentatge d’aquesta fora dels centres escolars, en acadèmies, classes 

particulars o estades a l’estranger. En molts casos això no és possible i els joves acaben la seva 

escolarització amb un nivell molt baix de coneixement i ús de la llengua anglesa. 

Tot i així la societat i l’educació va canviant poc a poc. Es comença l’ensenyament de l’anglès cada cop a 

edats més inicials, fase del coneixement dels quals el cervell està més preparat per adquirir la fonètica d’un 

nou idioma. Però seguim sense adaptar les necessitats reals de l’ensenyament de l’idioma, Si volem que 

l’utilitzin com si fos una llengua materna, per què no ens rodegem quotidianament d’ella? Els nens, l’han de 

sentir, l’han de palpar i l’han de parlar diàriament. Potser és hora que comencem a plantejar-nos la immersió 

lingüística com una eina factible dins del procés d’aprenentatge dels alumnes, i anem cada cop més cap a 

una educació basada en el plurilingüisme. 

 

Així doncs, el treball fi de màster que es mostra en aquesta memòria neix a resultes d’aquesta realitat. Per a 

poder millorar aquesta situació es planteja iniciar-se en la immersió lingüística i el treball interdisciplinari 

mitjançant la implementació d’una matèria optativa utilitzant com a llengua vehicular l’anglès. 

Es considera treball interdisciplinari aquell que implica treballar conjuntament continguts de diferents àrees. 

Però cal acotar que treballar una àrea no lingüística a través d’una llengua estrangera es denomina treballar 

a través d’AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera)
2
. 

                                                     
1 Corpas, D.(2007). Evaluación del nivel de ingés que consigue el alumnado al final de la educación secundaria obligatoria. Tesi 

doctoral no publicada: Universidad de Granada 
2
 Florit, C. (2010). Pràctica docent efectiva AICLE. Llicència d’estudis A. Departament d’Educació de Catalunya. (Treball no publicat)  
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Per tant en aquest projecte es treballarà la programació i implementació de la matèria optativa proposada 

d’Energies Renovables per a 2on d’ESO, cursada íntegrament en anglès, treballant la interdisciplinarietat 

entre la tecnologia i l’anglès. En conseqüència, l’objectiu principal d’aquest estudi és la millora de la 

llengua anglesa a través de l’aprenentatge de la tecnologia. 

En aquest treball es presentarà també una actuació a l’aula d’implementació d’aquesta metodologia 

interdisciplinar, ja que s’ha pogut portar a la pràctica amb alumnes de 2on d’ESO en un institut de 

Barcelona. 
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2. SITUACIÓ INICIAL I CONTEXTUALITZACIÓ 

2.1 DEFINICIÓ DEL CAS 
 

Tal i com s’ha presentat, els alumnes de secundària, i en conseqüència la societat en general, presenten un 

baix nivell d’aprenentatge de la llengua anglesa. Tot i que la gran majoria accepta la creixent importància 

d’aquest idioma molts no són capaços de desenvolupar-se amb normalitat en contextos on és essencial el 

domini de l’anglès, i que per tant, molts no són capaços de comunicar-se amb normalitat i fluïdesa. 

L’anglès s’ensenya a les escoles i als instituts però es disposen de molt poques hores i recursos per a poder 

desenvolupar l’aprenentatge integrat d’aquesta llengua. 

Per tant, es proposa utilitzar la interdisciplinarietat de la tecnologia i l’anglès per a poder augmentar i millorar 

els coneixements tecnològics dels alumnes, consolidant alhora l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

Tot i que aquest treball globalitza la implementació d’aquesta matèria optativa per a un nivell de 2on d’ESO, 
es tractarà tot el material adequat a un context en particular. Aquest fet és gràcies a que s’ha trobat la 
possibilitat de poder dur a terme una implementació directe a l’aula, tant dels continguts com de 
l’ensenyament/aprenentatge de la pròpia llengua anglesa en un institut de Barcelona, per a un nivell de 2on 
d’ESO, durant la realització de la unitat d’ENERGIES en la matèria de TECNOLOGIES. 

 

2.2 CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE 
 

Per a que un projecte com aquest sigui factible es necessita la col·laboració del centre per tal de crear un 
context idoni per a l'ensenyament d'una matèria en anglès. Primerament, el centre ha de tenir a l'abast els 
recursos didàctics, organitzatius i de professorat necessaris per a poder dur a terme aquest projecte, 

 

Per sort s’ha pogut provar l'experiència de poder donar una classe en anglès en l'institut de Barcelona,  on el 
centre i el professorat han ofert tot el suport i confiança per a poder realitzar aquesta experiència en anglès. 

 

El centre està situat a Barcelona. És un centre de mida mitjana, amb uns 500 alumnes/as i 53 professors de 
claustre (alguns amb reducció). El centre cursa tots els nivells de la ESO (de primer a quart) i de Batxillerat 
(primer i segon). Es cursen dues especialitats de batxillerat, la d’Humanitats i la Científic-Tecnològica. 

En quant a la llengua anglesa, l’escola es troba dins del projecte d’Escola d’Idiomes Viana, on es tenen els 
alumnes agrupats per nivells de coneixement de l’idioma per tal d’afavorir el seu nivell d’aprenentatge. 

 

Per tant, s’ha trobat una predisposició positiva per part del centre per a poder realitzar aquesta intervenció ja 
que és un centre on s'intenta millorar diàriament el nivell d'aquesta llengua estrangera. 

 

2.3 TIPOLOGIA D’ALUMNAT 
 

L’alumnat, en general, viu a curta distància del centre del barri a on està situat l'institut. Aquest barri 
conserva el caràcter de barri associat al seu passat com a nucli urbà independent de Barcelona, i això es 
deixa sentir també al centre. Molt del professorat, aproximadament la meitat, viu també pel barri o els 
voltants, i així, la vida al centre es viu com una extensió de la vida de barri o viceversa. A més a més hi ha 
poca rotació de professorat, fet que accentua encara més aquest efecte. 

L’educació no formal té molt de pes en l’alumnat del centre. Hi ha molt d’associacionisme al barri i l’alumnat 
hi participa. Molts nois i noies fan música, d’altres participen en projectes de col·laboració com Save the 
Children, etc. Això es tradueix en una presència elevada d’alumnat compromès. 
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Annex a l’institut hi ha l’escola de primària. El 80% dels matriculats a primer d’ESO provenen del centre de 
primària, i l’altre vint per cent de les escoles del voltant.  

 

El nivell d’immigració és baix. Hi ha forta presència d’alumnat de segona generació, és a dir, nascut aquí. 
Això es veu per exemple a l’aula d’acollida, que té més o menys, amb el criteri d’alumnat que porta menys 
de dos anys a Catalunya,  uns 30 alumnes/as, dels 500 que hi ha al centre, és a dir, un 6%. 

 

L’IES és un centre línia 3-2, això, és, un centre amb tres línies d’ESO i dues de Batxillerat. A partir de 2on 
d'ESO els alumnes s'agrupen per nivells. En quant a la disposició de l'anglès, el centre oferta molts grups de 
diferent nivell per a avarca tot l'alumnat i el projecte funciona cm si es tractés d'una acadèmia d'anglès. 

 

El grup classe a on es realitza la intervenció és el grup de 2on d'ESO A. Aquest grup està format per un total 
de 28 alumnes, dels quals hi ha 16 noies i 12 nois. En general és una classe amb altes capacitats i bon 
comportament, però una mica xerraires. 
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3. SOLUCIÓ ADOPTADA 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

3.1.1 OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

 
Aquest projecte sorgeix com a resposta a una realitat detectada en la societat actual, què és el baix nivell 
d’anglès d’una bona proporció d’alumnes que actualment estan cursant l’educació secundària obligatòria. 

 

Aquest projecte presenta una possible solució per a poder millorar la situació actual respecte el nivell de 
llengua anglesa de l’alumnat, per tant, l’objecte principal d’aquest estudi és millorar el nivell d’anglès de 
l’alumnat de secundària a través de l’ensenyament de tecnologia.  

 

Per a poder assolir-ho s’ha considerat la importància de poder valorar els objectius següents: 

 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

OP1 Assolir i utilitzar nou vocabulari en anglès 

OP2  Millorar l’expressió escrita en llengua anglesa 

OP3 Millorar l’expressió oral i la seva fluïdesa i seguretat en l’ús. 

OP4 Millorar l’aprenentatge de les estructures gramaticals 

 

Taula 1. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

 

Però poder realitzar aquesta proposta implica també valorar les possibles dificultats que puguin sorgir de la 
implementació de la proposta, tant a nivell organitzatius, de professorat, d’alumnat com d’assoliment de la 
matèria. 

 

3.1.2 PRESENTACIÓ 
 

El baix nivell de llengua anglesa costarà molt de millorar si no es posen solucions i si s’aporta alguna 
innovació que permeti anar més enllà i poder treballar la llegua anglesa també fora de les classes i hores 
estrictament d’anglès.  

 

Aquest projecte intenta incrementar el nivell de comprensió i ús de la llengua anglesa per a alumnes de 
ESO, i per a que això sigui possible es proposa introduir matèries optatives realitzades íntegrament en 
anglès.  

 

La introducció a la llengua anglesa s’ha de fer de manera paulatina, per tant es proposa començar amb 
assignatures de menys pes acadèmic i amb una franja horària més reduïda, per poc a poc en un futur poder 
arribar a donar una matèria comuna totalment en anglès.  

 

En aquest cas concret, es proposa una assignatura d’energies renovables dins l’àmbit de la tecnologia: 

 

 RENEWABLE ENERGY SOURCES AND TECHNOLOGY 

 

 Energy and society 

 Solar energy 

 Wind energy 

 Geothermal energy 
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 Hidroelectric power energy 

 Energy and technology 

 Energy and sustainability 

 

 “ENERGIES RENOVABLES I TECNOLOGIA” 

 

 Energia i societat 

 Energia solar 

 Energia eòlica 

 Energia geotèrmica 

 Energia hidroelèctrica 

 Energia i tecnologia 

 Energia i sostenibilitat 

 

Dins l’àmbit de la tecnologia s’ha decidit treballar amb un matèria optativa i no pas amb l’assignatura de 
tecnologia, ja que aquesta en la matèria comuna s’introdueixen molts conceptes nous i de nivell tècnic, que 
si es donessin directament en anglès partint del nivell de base que hi ha actualment a l’aula, podria dificultar 
la comprensió i l’aprenentatge de la matèria. Per tant, es planteja començar amb crèdits variables que 
poden ajudar a anar incrementant el nivell de comprensió, vocabulari i gramàtica de l’alumne, sense tenir el 
pes acadèmic que pot tenir la matèria comuna de tecnologia.  

 

3.1.3 IMPLEMENTACIÓ A L’AULA I METODOLOGIES 
 

Per a que tot això sigui possible i esdevingui complint els objectius proposats haurà de comptar amb una 
bona planificació. 

 

La matèria es podria considerar una optativa d'ampliació, tant a nivell de coneixements de tecnologia com 
de llegua anglesa. Per tant, al tractar-se d'una matèria optativa, és a dir, que els alumnes podran escollir si 
la volen cursar, es demanarà que tinguin l'anglès aprovat per tal de poder seguir amb normalitat el 
desenvolupament de la classe.  

 

Les matèries optatives responen a la següent distribució horària: 

 

2on ESO RENEWABLE ENERGY AND TECHNOLOGY 

Durada H/set Nº setmanes Total hores 

Quadrimestral 2 18 35 h 

Trimestral 3 12 35 h 

 

Taula 2. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 

 

Es considerarà l’assignatura, en quant a planificació com a una matèria optativa trimestral, i per tant una 
matèria de 3 hores per setmana realitzades durant el 3er trimestre. 

 

S’ha previst les activitats de la matèria tenint en compte que hi ha disponibilitat per a la utilització de l’aula 
taller. D’aquesta manera es realitza un projecte a desenvolupar al llarg del trimestre. 
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3.2 OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA 
MATÈRIA OPTATIVA 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

 

Diferenciar entre les fonts d’energia 
renovables i les no renovables. 

 

Reconèixer i valorar la importància de l’ús i 
l'estalvi d'energia en les societats i costums 
actuals.  

 

Repassar quines són les fonts d’energia més 
utilitzades avui dia, mostrant els principals 
avantatges i inconvenients de cadascuna 
d’elles. 

 

Conèixer les principals fonts d'energies 
renovables, els seus usos, característiques i 
les seves aplicacions. 

 

Valorar la importància de la utilització de 
recursos energètics renovables. 

 

Conèixer les noves aplicacions tecnològiques 
utilitzades per a afavorir l’estalvi energètic. 

 

Aprendre com funciona un sistema domòtic i 
quines aplicacions té en l’àmbit de l’estalvi 
energètic. 

 

Conèixer les accions bàsiques de sostenibilitat 
energètica. 

 

Expressar i comunicar la presa de decisions. 

 

Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en 
l’execució de tasques, tot mostrant una actitud 
dialogant i de respecte de treball en equip. 

 

Millorar la llengua anglesa a través de 
l'aprenentatge de la tecnologia. 

 

 

 

 

Energia i Societat 

 

Explicació de l’ús que fa la societat actual de les diferents fonts 
d’energia. 

 

Anàlisi de quines fonts d’energia són les més utilitzades i quines 
existeixen actualment en el mercat. 

 

Valoració dels aspectes positius i negatius de les diferents fonts 
d’energia. 

 

Energia Solar 

 

Explicació de les principals aplicacions i característiques de l’energia 
solar. 

 

Valoració dels usos i aplicacions de l’energia solar tèrmica. 

 

Valoració dels usos i aplicacions de l’energia solar fotovoltaica. 

 

Anàlisi de casos reals. 

 

Energia Eòlica 

 

Explicació de les principals aplicacions i característiques de l’energia 
eòlica. 

 

Valoració dels usos i aplicacions de l’energia eòlica. 

 

Anàlisi de casos reals. 

 

Energia Geotèrmica 

 

Explicació de les principals aplicacions i característiques de l’energia 
geotèrmica. 

 

Valoració dels usos i aplicacions de l’energia geotèrmica. 

 

Anàlisi de casos reals. 

 

Energia Hidroelèctrica 

 

Explicació de les principals aplicacions i característiques de l’energia 
hidroelèctrica. 

 

Valoració dels usos i aplicacions de l’energia hidroelèctrica. 

 

Anàlisi de casos reals. 
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Energia i Tecnologia 

 

Anàlisi de les noves tecnologies aplicades a l’estalvi energètic. 

 

Introducció a la domòtica. Caracterització, usos i aplicacions. 

 

Anàlisi de casos reals d’objectes tecnològics que utilitzen fonts 
d’energia renovables i sostenibles. 

 

Energia i sostenibilitat 

 

Valoració de la utilització de mesures de sostenibilitat. 

 

Estudi de mesures d’estalvi energètic que es poden portar a terme 
durant el nostre dia a dia. 

 

Anàlisi de casos reals de projectes de sostenibilitat. 

 

 

Taula 3. OBJECTIUS I CONTINGUTS MATÈRIA OPTATIVA 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

CA1 - Definir què és energia i quines son les fonts d’energia que utilitzem al nostre entorn 

CA2 - Classificar les energies renovables/no renovables, valorar la necessitat de fer-les servir 

CA3 - Identificar les diferents energies renovables i les seves aplicacions més habituals. 

CA4 - Conèixer i aplicar els mètodes d’aprofitament energètic de les energies renovables en un habitatge 

CA5 – Identificar i  explicar les diferents tipologies de transport sostenible. 

CA6 - Identificar i definir els elements bàsics d'un sistema domòtic. 

CA7 - Utilitzar els recursos multimèdia per exposar un treball 

CA8 - Reflexionar i explicar diferents formes d’estalviar energia en usos quotidians 

CA9 - Utilitzar correctament les estructures gramaticals i el vocabulari adquirit en llengua anglesa per a 
expressar i comunicar la presa de decisions. 

 

 

 

Taula 4. CRITERIS D’AVALUACIÓ MATÈRIA OPTATIVA
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3.3 SEQÜENCIACIÓ I MACRO-PROGRAMACIÓ  
 

La matèria optativa es distribuirà de la següent manera, tenint en compte les 35 hores lectives que corresponen a una matèria optativa. 

 

SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SESSIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

UD1 Energy and 
society 

 

                                   

UD2 Solar energy 

 

                                   

UD3 Wind Energy 

 

                                   

UD4 Geothermal 
energy 

 

                                   

UD5 Hidroelectric 
power 
energy 

                                   

UD6 Energy and 
technology 

                                   

UD7 Energy and 
sustainability 

                                   

Taula 5. SEQÜENCIACIÓ DIDÀCTICA MATÈRIA OPTATIVA 

  Previsió de sessions per a possibles imprevistos 

 Projecte el Cotxe Solar 

 Sortida extraescolar 



PROGRAMACIÓ EN LLENGUA ANGLESA D’UNA UNITAT DIDÀCTICA, EN EL MARC D’UNA ASSIGNATURA DE L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA DE LES ENERGIES RENOVABLES A 2n d’ESO 

   ANNA AUGÉ GARCIA  - TREBALL FINAL DE MÀSTER                              13 

 

    
 
  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS I 
RECURSOS 

ORGANIT. 

SOCIAL 

Nº 
SESSIONS 

UD1  

 Introducció de la matèria 

 Visualització i reflexió del següent vídeo: 

 http://www.youtube.com/watch?v=QD2WTK94c1U&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=VB26q2p38Xc&feature=related 

 Realització de Fitxa 01 – WORKSHEET 01.  

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 Posada en comú i debat sobre l’ús de l’energia en la societat actual. 

 

 Vídeo 
multimèdia 

 

 Debat 

 

 Fitxa d’activitats 

 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
Individual 

1 

 

 Explicació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 

2 

UD2  

 Expilació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 TECNO 12-18 – ENERGIA / ENERGIA SOLAR / VERSIÓ ANG. 

 Lectura article sobre el cotxe solar català DESPERTAFERRO 

 Realització de Fitxa 02 – WORKSHEET 02  

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 Introducció al Projecte: El cotxe solar 

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 

 TECNO 12-18 

 

 Articles 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 

 Treball en 
grups 

5 

 

 Inici del projecte del cotxe solar 

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 

 Aula tecnologia 

 

 Treball en 
grups 

1 

http://www.youtube.com/watch?v=QD2WTK94c1U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VB26q2p38Xc&feature=related
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UD3  

 Expilació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 TECNO 12-18 – ENERGIA / ENERGIA EÒLICA / VERSIÓ ANG. 

 

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 

 TECNO 12-18 

 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 

 Treball en 
grups 

3 

 

 Projecte del cotxe solar 

 

 Aula tecnologia 

 

 Treball en 
grups 

1 

SORTIDA  

 Sortida: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ETSAV 

 http://www.solardecathlon.upc.edu/2012/inici.php?val=1 

 http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/un-equip-
d2019estudiantat-de-l2019etsav-presenta-2018-e-co2019-una-casa-
hivernacle-2018low-cost2019 

 Exposició de casa 100% sostenible 

 Realització de fitxa 

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 

 

 Sortida 
extraescolar 

 

 

1 

UD4  

 Expilació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 Treball amb infografies 

 http://www.wellhome.com/blog/2011/06/harnessing-the-power-of-geothermal-
energy/ 

 

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 

 Infografies 

 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 

 Treball en 
grups 

2 

 

 Projecte del cotxe solar 

 

 Aula tecnologia 

 

 Treball en 
grups 

1 

http://www.solardecathlon.upc.edu/2012/inici.php?val=1
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/un-equip-d2019estudiantat-de-l2019etsav-presenta-2018-e-co2019-una-casa-hivernacle-2018low-cost2019
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/un-equip-d2019estudiantat-de-l2019etsav-presenta-2018-e-co2019-una-casa-hivernacle-2018low-cost2019
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/un-equip-d2019estudiantat-de-l2019etsav-presenta-2018-e-co2019-una-casa-hivernacle-2018low-cost2019
http://www.wellhome.com/blog/2011/06/harnessing-the-power-of-geothermal-energy/
http://www.wellhome.com/blog/2011/06/harnessing-the-power-of-geothermal-energy/
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UD5  

 Expilació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 Vídeo reportatge – National Geographic Megastructures – The Hoover Damm 

 http://www.youtube.com/watch?v=8TR8YrGXqI0 

 Realització de Fitxa 03 – WORKSHEET 03  

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 Vídeo 
reportatge 

 

 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 Treball en 
grups 

 

4 

 

 Projecte del cotxe solar 

 

 Aula tecnologia 

 

 Treball en 
grups 

1 

UD6  

 Expilació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 Vídeos sobre transport sostenible: 

 http://www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY 

 http://www.youtube.com/watch?v=ErgnGhZ4f94 

 Realització de Fitxa 04 – WORKSHEET 04 

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 Vídeo reportatge – The House of the Future, BBC 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7348940.stm 

 Joc-Concurs 

  

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 

 Vídeo 
reportatge 

 

 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

 

 Treball en 
grups 

5 

 

 Projecte del cotxe solar 

  

 

 Aula tecnologia 

 Treball en 
grups 

1 

UD7  

 Explicació dels continguts 

 Realització d’activitats 

 Treball amb infografies 

 http://www.wellhome.com/blog/2011/07/do-this-not-that-energy-efficiency-

 Projecció 
continguts 

 

 Material 
didàctics 

 Grup 
classe 

 

 Treball 
individual 

3 

http://www.youtube.com/watch?v=8TR8YrGXqI0
http://www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY
http://www.youtube.com/watch?v=ErgnGhZ4f94
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7348940.stm
http://www.wellhome.com/blog/2011/07/do-this-not-that-energy-efficiency-edition-part-2/
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edition-part-2/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=B5NiTN0chj0 

 Realització de Fitxa 05 – WORKSHEET 05 

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 Debat final i conclusions 

 

 Vídeo 
reportatge 

 

 

 Treball en 
grups 

 

 Presentació: Projecte del cotxe solar 

 Carrera de cotxes solars 

 

 Aula tecnologia 

 Pati escola 

 

 Treball en 
grups 

1 

 

Taula 6. DESCRIPCIÓ ACTIVITATS MATÈRIA OPTATIVA 

http://www.wellhome.com/blog/2011/07/do-this-not-that-energy-efficiency-edition-part-2/
http://www.youtube.com/watch?v=B5NiTN0chj0
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4. EXEMPLE SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

En aquest treball es proposa la realització d'una matèria optativa de l'àmbit de la tecnologia en llengua 
anglesa. Les unitats didàctiques que formarien la matèria estan descrites anteriorment. Per a què es pugui 
visualitzar la proposta de projecte he desenvolupat una de les unitats didàctiques. 

 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
 

La unitat didàctica a treballar serà la de ENERGY AND TECHNOLOGY. Veure ANNEX 2 – UNIT 6 
“ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

En aquesta unitat didàctica es treballaran les noves tecnologies aplicades a les millores de l'eficiència 
energètica. 

 

Ens endinsarem en una vessant molt important com és el consum energètic a l'habitatge. Per a poder tractar 
aquest tema es presentaran els conceptes bàsics de l'estalvi energètic i s'introduirà per primera vegada el 
concepte de domòtica. 

 

Es farà un introducció de com funcionen els sistemes domòtics, quines són les seves principals aplicacions i 
quins són els seus components bàsics. 

 

Es veuran altres exemples en altres sectors com el transport, un sector en ple desenvolupament i expansió. 
Es farà un recorregut per als diferents mitjans de transport, donant a conèixer el nou sector emergent dels 
transports que utilitzen energies renovables per a poder funcionar. 

 

4.2 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
 

Els objectius, continguts i criteris d’avaluació de la unitat didàctica de ENERGY AND TECHNOLOGY 
queden reflectits en la programació següent, així com la seqüenciació didàctica de les activitats i les 
metodologies emprades. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

 6 hores  3er Trimestre 2on E.S.O  

ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

RENEWABLE ENERGIES 

 

ENERGY AND TECHNOLOGY 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
COMPETÈNCIES 

DE L’ÀREA BÀSIQUES 

 

Reconèixer i valorar la importància de l’ús i 
l'estalvi d'energia en les societats i costums 
actuals.  

Valorar la importància de la utilització de 
recursos energètics renovables. 

Conèixer les noves aplicacions tecnològiques 
utilitzades per a afavorir l’estalvi energètic. 

Aprendre com funciona un sistema domòtic i 
quines aplicacions té en l’àmbit de l’estalvi 
energètic. 

Expressar i comunicar la presa de decisions. 

Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l’execució 
de tasques, tot mostrant una actitud dialogant i 
de respecte de treball en equip. 

Millorar la llengua anglesa a través de 
l'aprenentatge de la tecnologia. 

 

Anàlisi de les noves tecnologies aplicades a 
l’estalvi energètic. 

Introducció a la domòtica. Caracterització, usos i 
aplicacions. 

Anàlisi de les aplicacions d'estalvi energètic de la 
domòtica. 

Anàlisi de casos reals d’objectes tecnològics que 
utilitzen fonts d’energia renovables i sostenibles. 

Explicació de les diferents tipologies de transports 
sostenibles. 

Valoració dels avantatges i inconvenients dels 
transports sostenibles. 

 

 

- Coneixement i interacció amb 
el mon físic (coneixement 
científic-tècnic teòric i empíric, 
identificar problemes, observar, 
manipular, preguntar i obtenir 
respostes, sostenibilitat) 

 

- Competència social i 
ciutadana (treball col·lectiu i 
individual rigorós, pressa de 
decisions, interpretació de fets 
històrics, valoració de l’impacte 
humà, d’anàlisi social) 

 

- Tractament de la informació i 
competència digital (consulta, 
ús i tractament d'informació, ús 
de programari específic, 
presentacions multimèdia, ús 
de programes ofimàtics) 

 

- Competència matemàtica 
(realització de càlculs, resolució 
de problemes, ús d'escales, 
interpretació de gràfiques)  

 

- Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual 
(vocabulari específic, 
comunicativa escrita i oral, de 
debat, argumentativa, 
presentacions multimèdia) 

 

- Competència artística (ús 
d'instruments de representació 
gràfica, anàlisi d'objectes) 

 

- Competència d’aprendre a 
aprendre (treball en grup, treball 
experimental, valoració de 



PROGRAMACIÓ EN LLENGUA ANGLESA D’UNA UNITAT DIDÀCTICA, EN EL MARC D’UNA ASSIGNATURA DE L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA DE LES ENERGIES RENOVABLES A 2n d’ESO 

   ANNA AUGÉ GARCIA  - TREBALL FINAL DE MÀSTER                              19 

 

Expressar i comunicar la presa de decisions. 

Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l’execució 
de tasques, tot mostrant una actitud dialogant i 
de respecte de treball en equip. 

 

 l’evidència i pressa de decisions, 
d’autonomia i iniciativa personal) 

 

- Competència d’autonomia i 
iniciativa personal (actuació i 
treball autònom, reflexiu, pressa 
de decisions i creatiu) 

 

En funció de les capacitats de 
l’alumnat en cada cas en 
concret, atenent a la diversitat i 
a la integració, es demanarà: 
capacitat de treball i esforç, 
qualitat i coherència en les 
activitats encomanades, un grau 
d’autonomia i pressa de 
decisions que permeti 
desenvolupar amb 
independència projectes 
diversos dintre d’una mateixa 
temàtica conceptual.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 

CA4 

CA5 

CA6 

CA7 

CA8 

CA9 

 

 

Conèixer i aplicar els mètodes d’aprofitament energètic de les energies renovables en un habitatge 

Identificar i definir els elements bàsics d'un sistema domòtic. 

Identificar i explicar les diferents tipologies de transport sostenible. 

Utilitzar els recursos multimèdia per exposar un treball 

Reflexionar i explicar diferents formes d’estalviar energia en usos quotidians 

Utilitzar correctament les estructures gramaticals i el vocabulari adquirit en llengua anglesa per a 
expressar i comunicar la presa de decisions. 

 

 

Tecnologies 2on ESO energies 

Ciències de la naturalesa estudi d’energies renovables 

Matemàtiques  ús d’escales. 

Visual i Plàstica  representació gràfica i interpretació gràfica 

Llengua anglesa  producció de textos orals i escrits per a la 

presentació de projectes, ús de vocabulari tècnic específic 

Amb totes les matèries  utilització de les eines TIC  

 

Taula 7. PROGRAMACIÓ UNITAT DIDÀCTICA 

 

 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORGANIT. 
SOCIAL 

TEMP. Atenció 
Diversitat 

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITATS 

1  INTRODUCCIÓ A LA UNITAT DIDÀCTICA 

 Introducció dels continguts a realitzar en la unitat didàctica, 
projectes i activitats. 

 

 

Explicació + 
Introducció 

 

Grup classe 

5’ 

(S1) 

 

- 

 

- 
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IN
IC

IA
L

S
 

2  ACTIVITAT: LET’S TALK ABOUIT IT! 

 Debat introductori sobre la utilització dels diferents mitjans de 
transport i la mobilitat dins les ciutats. 

 Primerament l’alumne contesta a una pregunta, contrasta amb 
els companys propers i es comparteix a classe. 

 

Debat a classe 

 

Treball 
parelles + 

Grup classe  

30’ 

(S1) 

 

Ajuda entre 
iguals 

 

Aprenentatge + 

Avaluació (CA8) 
(CA9) 

5
D

E
S

E
N

V
O

L
U

P
A

M
E

N
T

 

3 TRANSPORT, ENERGIA I SOSTENIBILITAT 

 Inici dels continguts mitjançant el seguiment del material de 
l’alumne, realitzant, si s’escau les activitats proposades. 

Projecció presentació 
+ Material de 

l’alumne 

 

Grup classe 

25 

(S1) 

 

 

- 

 

Aprenentatge 

4 TRANSPORT ENERGIA I SOSTENIBILITAT 

 Introducció sessió mitjançant in vídeo multimèdia sobre la reflexió 
de l’energia, el transport i el consum responsable: 
http://www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY 

 Seguiment dels continguts mitjançant la utilització del material de 
l’alumne, realitzant, si s’escau les activitats proposades. 

 Vídeo explicatiu sobre cotxes híbrids i elèctric: 
http://www.youtube.com/watch?v=ErgnGhZ4f94 

 Seguiment dels continguts mitjançant la utilització del material de 
l’alumne, realitzant, si s’escau les activitats proposades. 

  

 

 

 

 

Projecció presentació 
+ 

 Material de l’alumne 

 +  

Vídeos multimèdia 

 

 

Grup 
classe 

 

1h 

(S2) 

 

Ajuda i 
traducció 
per als 
vídeos  

 

Activitats 
multinivell 

 

Aprenentatge 

+ Avualuació 
(CA6) (CA8) 

(CA9) 

6 AULA TALLER : COTXE SOLAR 

 Seguiment del projecte d’aula taller 

 Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 

Aula Taller 

 

Treball de 
grups 

 

1h 

(S3) 

 

Ajuda entre 
iguals 

Aprenentatge 

+ Avualuació  
(CA8)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY
http://www.youtube.com/watch?v=ErgnGhZ4f94
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7 INTRODUCIÓ DOMÒTICA I REPORATGES 

 Pregunta oberta al grup classe, “DOES ANYONE KNOW WHAT 
HOME AUTOMATION IS? “ per a poder iniciar un petit debat 
d'introducció, presentar els continguts i afavorir la participació 
activa de l’alumnat. 

 

Pregunta oberta + 
petit debat 

 

 

Grup 
classe 

 

10’ 

(S4) 

 

- 

 

Aprenentatge 

8 DOMÒTICA 

 Inici continguts 

 Vídeo reportatge reportatge – The House of the Future, BBC 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7348940.stm 

 Seguiment dels continguts mitjançant la utilització del material de 
l’alumne, realitzant, si s’escau les activitats proposades. 

  

Projecció presentació 
+ 

 Material de l’alumne 

 +  

Vídeos multimèdia 

 

 

Grup 
classe 

 

50’ 

(S4) 

 

- 

 

 

Aprenentatge 

S
ÍN

T
E

S
I 

9 DOMÒTICA - JOC DIDÀCTIC 

 Realització d’un joc/concurs sobre els continguts de domòtica 

 Veure ANNEX 4– UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

Joc / Concurs 

 

Grups 6/7 
alumnes 

 

1 h 

(S5) 

 

Ajuda entre 
iguals 

 

Aprenentatge 
+ Avaluació 
(CA4) (CA5) 
(CA8) (CA9) 

10 EXAMEN FINAL  

 Realització de l’examen final de la unitat. 

 

 

Exàmen 

 

Treball 
Individual 

 

1h 

(S6) 

 

Qüestions 
multinivell 

 

Aprenentatge 
+ Avaluació 
(CA4) (CA5) 
(CA6) (CA7) 
(CA8) (CA9) 

 

Taula 8. SEQÜENCIACIÓ UNITAT DIDÀCTICA 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7348940.stm
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4.3 MATERIAL PER L'ALUMNE 
 

El material proporcionat a l’alumne, tant a nivell de documentació com a nivell d’activitats es troba a ANNEX 
2 – UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

Aquest material correspon al material que es donaria a l’alumne per a realitzar la unitat didàctica 
corresponent a “ENERGY AND TECHNOLOGY”. 

 

4.4 MATERIAL DEL DOCENT 
 

El material pel docent es troba a ANNEX 3– UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

Aquest material correspon al material complementari pel docent per a realitzar la unitat didàctica 
corresponent a “ENERGY AND TECHNOLOGY”. 

 

4.5 MATERIAL D’AULA 
 

El material d’aula es troba a ANNEX 4– UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY”. 

 

Aquest material correspon a l’utilitzat per a l’explicació i projecció de continguts a l’aula per a la unitat 
didàctica corresponent a “ENERGY AND TECHNOLOGY”. 

 

4.6 PROJECTES I ACTIVITATS 
 

Durant tota la matèria optativa es preveuen una sèrie d'activitats i projectes tant a l'aula, a l'aula taller com a 
fora de l'escola per a completar el procés d'ensenyament - aprenentatge dels alumnes. S'ha considerat 
utilitzar diferents tipologies d'activitats per tal d'afavorir la motivació de l'alumnat. 

 

Es realitzarà una sortida i un projecte d'aula taller general per a la matèria i diferents tipologies d'activitats 
per a cada una de les unitats didàctiques treballades:  

 

PROJECTES, ACTIVITATS I AULA TALLER -  Veure ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I ACTIVITATS 

 

Realització del projecte:  Solar Car  

   

SORTIDES 

 

Per a poder plantejar una sortida real s’ha contextualitzat aquest punt en el tercer trimestre d’aquests curs 
escolar, 2011/2012. 

 

Sortida:  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 

E(co) Project , visita a una casa 100% sostenible.  

 

 

PROJECTES I ACTIVITATS A L'AULA 

 

Per al desenvolupament de les classes s'utilitzaran una sèrie de recursos de suport d'activitats a l'aula. 
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 Energy and society: 

o Per a iniciar la matèria es realitzarà visualització d’un vídeo introductori sobre l’ús que la 
societat fa de l’energia, el malbaratament i la contaminació. 

o Els alumnes respondran una fitxa de treball per a poder iniciar un debat a l’aula guiat 
segons les preguntes de la fitxa. 

o Aquesta activitat servirà a mode d’activitat inicial de la matèria en general i d'aquesta unitat 
didàctica en particular. 

 

 Solar energy:  

o Per a treballar aquesta unitat didàctica s'utilitzarà la plataforma Tecno 12-18 ja que conté 
material preparat en llengua anglesa, tant a nivell teòric com d’activitats. 

o Es realitzarà i treballarà una lectura sobre el cotxe català solar: DESPERTAFERRO 

o Aquesta activitat servirà a mode d'activitat introductòria també per al projecte del taller. 

 

 Wind energy:  

o Per a treballar aquesta unitat didàctica s'utilitzarà la plataforma Tecno 12-18 ja que conté 
material preparat en llengua anglesa, tant a nivell teòric com d’activitats  

 

 Geothermal energy: 

o Per a iniciar la matèria es realitzarà la visualització i treball d’infografies didàctiques 

 

 Hidroelectric power energy  

o Per a iniciar la matèria es realitzarà visualització d’un reportatge del NATIONAL 
GEOGRAPHIC, MEGASTRUCTURES – THE HOOVER DAMM 

 

 Energy and technology: 

o Es visualitzaran vídeos tant de domòtica com de transport sostenible per visualització 
d’exemples. 

o Es realitzarà un joc didàctic a mode de concurs per equips com a síntesi de l’apartat de 
domòtica 

 

 Energy and sustainability: 

o Treball amb infografies didàctiques 

o Es visualitzarà un vídeo de conscienciació sobre la sostenibilitat. 

o Un cop vist el vídeo s’iniciarà un debat a classe, concloent la finalització de la matèria.  

 

4.7 VOCABULARI DE LA UNITAT 
 

Es considera que la realització d’una matèria de tecnologia realitzada en anglès conté vocabulari específic 
que els alumnes no estan familiaritzats a utilitzar, i que per tant, s’ha de proporcionar un glossari de 
paraules per a la traducció de paraules en anglès/ català/ castellà.   

 

Tot i que l’objectiu de proporcionar als alumnes aquest llistat de vocabulari és l’aprenentatge del vocabulari 
tècnic, també s’ha considerat oportú afegir paraules d’ús quotidià que puguin presentar dificultats de 
comprensió per als alumnes de 2on d’ESO. 

 

El vocabulari utilitzat per a la realització de la unitat didàctica és la següent
3
. 

 

 

                                                     
3
 Diccionari utilitzat: http://www.wordreference.com/es/ 
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1. SUSTAINABLE TRANSPORT 

 

ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ 

Sustainability Sostenibilitat Sostenibilidad 

Transportation Transport Transporte 

Cycling Ciclisme Ciclismo 

Partner Parella, company Pareja , compa;er 

Environmentsl Mediambiental Medioambiental 

Consumption Consum Consumo 

Carbon dioxide Diòxid de carboni Dióxido de carbono 

Contributor Contribuent, 
col.labirador 

Contribuyente, 
colaborador 

Means of transport Mitjans de transport Medio de transporte 

Development Desenvolupament Desarrollo 

To be met Haver de complir Tener que cumplir 

Manner Manera, mode Manera, modo 

Consistent Conseqüent Consecuente 

Ecosystem Ecosistema Ecosistema 

Health Salut Salud 

Promotes Promoure Promover 

Equity Equitat Equidad 

Within Dintre de Dentro de 

Affordable Assequible Asequible 

Efficienly Eficient Eficiente 

A choice Una elecció Una elección 

Mode Mode, manera Modo, manera 

Supports Recolzar Apoyar 

Vibrant Vibrant, efervescent Vibrante, efervescente 

To waste Desaprofitar Desperdiciar 

Reuses Reutilitzar Reutilizar 

Recycles Reciclar Reciclar 
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Translate Traduir Traducir 

Lately Últimament Ultimamente 

Hybrid Híbrid Híbrido 

Power sources Fonts d’energia Fuentes d’energia 

Combustion Combustió Combustión 

Propulsion Propulsió Propulsión 

Stored electricity Electricitat 
emmagatzemada 

Electricidad 
almacenada 

On-board A bord A bordo 

Lorries Camions  Camiones  

Noticed Donar-se compte Darse cuenta 

Charging stations Estacions de càrrega Estaciones de carga 

Fuel Combustible  Combustible 

Motive power Energia de moviment Energia de movimento 

Currently Actualment Actualmente 

Methane Metà  Metano 

Wide range Àmplia gamma Amplia gama 

Diffuse Difús Difuso 

Cumbersome Incòmode  Incomodo  

Propel Propulsar, impulsar Propulsar, impulsar 

Photovoltaic Fotovoltaiques  Fotovoltaicas 

Convert Convertir, transformar Convertir, transformar 

To imply Implicar, suposar Implicar, suponer 

Shared Compartit  Compartido 

Regarded Considerar Considerar 

Mobility Mobilitat Movilidad 

Essay Redacció Redacción 

Climate change Canvi climàtic Cambio climático 

 
Taula 9. VOCAVULARI SUSTAINABLE TRANSPORT 
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2. HOME AUTOMATION 

 

ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ 

Home automation Domòtica Domótica 

Appliances Aparells, 
electrodomèstics 

Aparatos,electrodomé
sticos 

Equipment Equips, màquines Equipos, máquinas 

Therefore Per tant Por tanto 

To increase Augmentar, crèixer Aumentar, crecer 

Welfare Benestar Bienestar 

Safety Seguretat Seguridad 

Energy consumption Consum energètic Consumo energético 

Energy resources Recursos energètics Recursos energéticos 

Improve Millorar, augmentar Mejorar, aumentar 

Heating Calefacció Calefacción 

Cooling Refrigeració Refrigeración 

Blinds Persianes Persianas 

Awnings Toldos Toldos 

Vents Reixeta de ventilació Rejilla de ventilación 

Fans Ventiladors Ventiladores 

Irrigation Reg Riego 

Motion sensor Sensor de moviment Sensor de movimiento 

Heat sensor Sensor de calor Sensor de calor 

Glass Vidre Cristal 

Flee gas Fuita de gas Escape de gas 

Water leaks Fuita d’aigua Escape de agua 

Improve Millorar, augmentar Mejorar, aumentar 

Energy efficiency Eficiència energètica Eficiencia energética 

Purpose Propòsit Propósito 

Lead to Dur a, arribar a  Llevar, llegar a 

The need Necessitat Necesidad 
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Minimize Minimitzar Minimizar 

Vacant Buida, lliure Vacía, libre 

Timers Temporitzadors Temporizadores 

According to Segons, en funció de Según, en función de 

Time slots Franja horària Franja horaria 

Householders Amo de la casa Dueño de la casa 

Device Dispositiu Dispositivo 

Stimulus Estímuls Estímulos 

Perfoms Portar a terme Llevar a cabo 

Transaction Operació Operación 

To Link Enllaçar, unir Enlazar, unir 

Dimmers Reguladors Reguladores 

To Enable Permetre Permitir 

Schedule Horari / Programa Horario /Programa 

Driveway Camí entrada 
(vehicles) 

Camino de entrada 
(vehículos) 

Pre-determined Predeterminat  Predeterminado 

On-site En el lloc, in situ En el sitio, in situ 

Can be set Establir  Establecer 

In response En resposta a  En respuesta a 

To obtain Obtenir Obtener 

Several Varis  Varios  

Heat shifters Màquina de calor Màquina de calor 

Freshly Recentment Recién  

Brewed Preparat (cafè) Preparat (cafè) 

Unexpected Inesperat  Inesperado 

Elderly Ancià  Anciano  

Disabled Discapacitat  Discapacitado  

Remain Romandre  Permanecer  

Healthcare Assistència sanitària  Asistencia sanitaria 
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By means of Per mitjà de Por medio de  

To rise Créixer, millorar Crecer, mejorar 

Desirable Desitjable  Deseable  

Neigbours Veïns  Vecinos  

Meters Medidors  Mediadores  

Drawbacks Inconvenients  Inconvenients  

 
Taula 10. VOCAVULARI HOME AUTOMATION 

 

 

 

4.8 VOCABULARI I TERMINOLOGIA ANGLICISTA 
 

Els anglicismes són aquelles paraules de nova incorporació en la nostra llengua, adquirits en el nostre 
vocabulari però que procedeixen de la llengua anglesa. Actualment aquestes paraules formen part del 
nostre dia a dia i han produït canvis en la nostra llengua, tant des del punt de vista fonètic, la sintàctic o fins i 
tot canviant el propi vocabulari. 

4
 

 

 

 

UD 1 – ENERGY AND SOCIETY 

Àrea  Zona, sector 

Test Prova 

Handicap Inconvenient o realitat de desvenatatge 

Internet Xarxa 

Link  Enllaçar 

Spot Anunci 

Eslògan Fórmula o frase breu amb un fi publicitari, lema 

Gadget  Artilugi o cosa que s’enganxa a un aparell electrònic 

UD 2 – SOLAR ENERGY 

String S’empra per a referir-se a una cadena de mòduls fotovoltaics connectats en 
sèrie. 

UD 6 – ENERGY AND TECHNOLOGY 

Arterial Referent a carreteres i sectors 

Apartament  Pis 

Pick up Camioneta amb una plataforma de càrrega 

Jeep Camioneta tot terreny 

Scooter  Moto, patinet 

Speaker Altaveu 

Robot  Màquina electrònica que executa automàticament diferents operacions o 
moviments. 

                                                     
4
 Haensch G. (2005). Anglicismos en el Español de América. EULA, 19. Universidad de Ausburgo 
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Automàtic Que funciona tot o en part per si mateix / que esporta a terme involuntàriament 
o sense reflexió 

UD 7 – ENERGY AND SUSTAINABILITY 

Smog  (SMOKE + FOG) Fenomen de contaminació atmosfèrica, en què es forma una 
boirina de partícules sòlides i/o aerosols líquids 

 

Taula 11. TERMINOLOGIA ANGLICISTA 
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5. APLICACIÓ AL CENTRE 
 

5.1 APLICACIÓ 
 

Durant l’estada la centre de pràctiques s’ha pogut dur a terme una mostra de la proposta del TFM. 

 

Els alumnes de 2on d'ESO realitzen una unitat didàctica sobre fonts d'energia durant el 3er trimestre a la 
matèria de tecnologia. Aquest fet va propiciar que es pogués oferir una classe en llengua anglesa sobre 
aquest mateix temari, ja que la matèria optativa que es proposa en el projecte és una matèria sobre 
energies renovables cursada en anglès. 

 

El centre i, en especial la tutora de les pràctiques, han estat d'acord en la proposta i han recolzat la 
intervenció en tot el que s’ha necessitat. 

 

Per a poder dur a terme l'aplicació, primerament, es va anar a observar una classe d'anglès del curs de 2on 
d'ESO A on es realitzaria la intervenció per tal de poder definir el nivell d'anglès dels alumnes i poder 
preparar material adient a les seves capacitats i nivell. 

 

La gran majoria dels alumnes de 2on d'ESO A cursen el nivell Advanced, i després de parlar amb el seu 
professor d'anglès es va concloure que els alumnes tenen un nivell suficient per a poder seguir una classe 
de tecnologia íntegrament en anglès. 

 

Durant la classe es va fer un seguit d'observacions recollides en la següent fitxa d'observació: 

 

 

CURS I GRUP: 

2on ESO A 

MATÈRIA: 

ANGLÈS 

PROFESSOR: 

JAUME SUBIRATS 

DATA D'OBSERVACIÓ: 

31/05/2012 

Nº ALUMNES: 

25 

 

ESTRUCTURA 

 

El professor primerament saluda a l'alumnat, i controla qui falta, sense la necessitat de passar llista. 

 

Presenta l'activitat que realitzaran i de quina manera es farà. Abans de començar també anuncia, 
aproximadament, quan durarà l'activitat, i explica que faran per a finalitzar la classe.  

 

Utilitzen la primera meitat de la classe per a treballar una cançó en llengua anglesa. Fan una petita 
introducció per contextualitzar la cançó. Van treballant estrofa per estrofa traduint i fent èmfasis en la 
pronunciació. 

Per tancar l'activitat els hi posa una versió de la cançó d'internet. 
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Seguidament es posen a realitzar activitats amb el llibre digital ja que els alumnes disposen d'ordinador 
gràcies al programa EDUCAT 1x1. 

 

ORGANITZACIÓ 

 

El professor utilitza una guitarra per anar treballant la cançó d'anglès. Reparteix un full amb la lletra i així 
tots els alumnes van seguint el desenvolupament de la classe. 

Comenta, que normalment per sessions com aquesta col·loca a tots els alumnes al final de la classe per a 
afavorir la participació de l'alumnat, però considera que el grup és massa nombrós i que per tant mantindrà 
als alumnes assentats als pupitres. 

Per a la segona part de la classe s'utilitzen els ordinadors personals dels alumnes.  

 

INTERACCIÓ A L'AULA 

 

Hi ha una bona relació alumnes/professor. El professor es mostra proper però autoritari. 

 

ASPECTES DIDÀCTICS 

 

Els alumnes han treballat tant a nivell de grup, com a nivell individual. La primera part on es treballava la 
cançó, la classe es feia a nivell de grup. El professor combinava la part més lingüística i de traducció amb 
parts cantades, que servien per recaptar l'atenció de l'alumnat.  

Durant la segona part el treball era individual però amb suport individualitzat per part del professor.  

 

ALUMNES 

 

Els alumnes han mantingut una actitud participativa durant tota la classe. He pogut veure com l’activitat els 
ha motivat i estaven atents a les explicacions.  

En general he vist un bon ambient tot i que els alumnes són una mica xerraires.  

 

5.2 METODOLOGIA 
 

Per a poder decidir com es realitzaria la intervenció es fa una petita reunió tant amb la professora de 
tecnologia, que alhora és la tutora de centre, i el professor d'anglès. En la reunió es decideix que la 
intervenció es realitzarà en dues hores, aprofitant una hora de classe de tecnologia i una hora de la classe 
d'anglès. 

 

1ª SESSIÓ  

 

DIA: Dimarts 5 de juny de 2012 

 

HORA: 10:00 – 11:00 
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CONTINGUTS: Classe teòrica – Continguts de domòtica  

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Per a realitzar l'explicació del temari s'ha preparat una presentació amb Power Point, realitzant una classe 
explicativa sobre el temari especificat.  

 

Com l'explicació es en llengua anglesa s'ha previst la dificultat que puguin tenir els alumnes amb les 
paraules més tècniques o específiques del temari. Per a poder solucionar-ho se'ls proporciona un glossari 
de vocabulari, anglès / català/ castellà, i d'aquesta manera poder seguir amb normalitat el curs de la classe. 

 

Per a facilitar la comprensió del vocabulari, els alumnes tenen assenyalades en la presentació les paraules  
incloses dins del glossari. Per a assenyalar aquestes paraules simplement s'ha decidit subratllar-les i posar-
les en cursiva. 

 

Primerament, i a mode de presentació de l'activitat s'explica als alumnes com aniran les dues pròximes 
classes, i el motiu pel qual es realitzaran les classes en llengua anglesa. 

 

Es reparteix el glossari del vocabulari i una fitxa que s’ha preparat per a que els alumnes puguin anar 
omplint a mesura que la classe va avançant amb els continguts principals, per a assegurar-me que van 
entenent els continguts principals de la sessió. Es pot veure la fitxa ANNEX 4– UNIT 6 “ENERGY AND 
TECHNOLOGY”. 

 

Com a activitat introductòria es llença una pregunta oberta al grup classe, “DOES ANYONE KNOW WHAT 
IS HOME AUTOMATION? “ per a poder iniciar un petit debat d'introducció, presentar els continguts i afavorir 
la participació activa de l’alumnat. 

 

Un cop debatut a classe es procedeix a projectar una part de la presentació, per a explicar què és la 
domòtica, quins beneficis ens aporta i anomenar les seves aplicacions. 

 

En aquest punt es presenta un petit vídeo reportatge sobre una casa domòtica anomenat “THE HOUSE OF 
THE FUTURE” de la BBC. El vídeo serveix per a que els alumnes puguin veure exemples de domòtica 
aplicats a la vida real, la qual cosa facilitarà la posterior comprensió dels continguts per part de l'alumnat. 

 

Seguidament es procedeix a continuar amb la projecció de la presentació per a especificar les aplicacions 
de la domòtica, centrant-se en l'aplicació per a l'estalvi energètic. 

 

TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: 

 

Per a la intervenció a l'aula s’ha seguit la següent temporització tenint en compte que la durada de les 
classes és de 1 hora: 

ACTIVITAT DURADA 

Presentació activitat 5 min 

Pregunta - debat 5 min 

Explicació domòtica 15 min 

Vídeo reportatge 5 min 

Explicació domòtica 30 min 

 

Taula 12. TEMPORITZACIÓ INTERVENCIÓ 1ª SESSIÓ 
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OBSERVACIONS: 

 

El vídeo reportatge és totalment en llengua anglesa i no consta de subtítols, per tant, per a poder assegurar 
la bona comprensió per part de l’alumnat s’ha visualitzat en petites parts, comentant cada una amb el grup 
classe. 

 

 

2ª SESSIÓ  

 

 

DIA: Dimecres 6 de juny de 2012 

 

HORA: 12:30 – 13:30 

 

CONTINGUTS: Joc-concurs  

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Per a iniciar la classe és realitza un petit repàs sobre la sessió del dia anterior per a situar als alumnes. 

 

Un cop situats als alumnes es procedeix a la realització dels grups per al desenvolupament del joc-concurs. 
Es realitzen 4 grups de 6/7 persones. 

 

Aquest joc consisteix en un seguit de preguntes de diferents tipologies per anar aconseguint una puntuació. 
Amb aquesta puntuació els alumnes afrontaran el joc final consistent en un panell amb una definició del 
temari. Aquesta estarà oculta però disposarà d'una pista per a poder començar.  

 

Els alumnes, amb els punts obtinguts anteriorment, aniran comprant vocals i consonants per anar destapant 
les lletres del panell. I així fins que un grup encerti la definició exacta del panell. 

 

Aquest joc final està extret d'un concurs actual de la televisió, per a que els alumnes el sentin proper. 

 

El joc utilitzat en la intervenció es troba a ANNEX 4– UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

AVALUACIÓ FINAL: 

 

Al finalitzar la classe es passa als alumnes una enquesta de satisfacció, per tal de poder valorar 
l'experiència realitzada, així com la valoració que fan els alumnes de la importància de l’aprenentatge de la 
llengua anglesa actualment i la seva importància en el futur. 

 

Els resultats de l’enquesta i el seu anàlisi es troben a 6. ANÀLISI DE RESULTATS del projecte. 

 

TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: 

 

Per a la intervenció a l'aula es segueix la següent temporització tenint en compte que la durada de les 
classes és de 1 hora: 
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ACTIVITAT DURADA 

Repàs sessió anterior 10 min 

Organització de grups / equips 5 min 

Joc – Concurs (Preguntes inicials) 20 min 

Joc – Concurs (Panell final) 20 min 

Avaluació final 5 min 

 

Taula 13. TEMPORITZACIÓ INTERVENCIÓ 2ª SESSIÓ 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

Els alumnes han considerat aquesta classe més amena que l’anterior, ja que era totalment participativa i en 
equip. Tot i que inevitablement una metodologia d’aquest tipus propicia una classe més moguda i sorollosa, 
la sessió es va esdevindré amb força normalitat i es va poder completar la totalitat del joc previst. 
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6. ANÀLISI DE RESULTATS 
 

Un cop realitzada la intervenció es va passar una enquesta als alumnes per tal de valorar un seguit d’ítems 

destinats a analitzar la viabilitat d’aquest projecte. 

Les preguntes de l’enquesta estan dissenyades per respondre a dues qüestions bàsiques per aquest 

projecte. En primer lloc, per veure la importància que els alumnes donen a l’aprenentatge de la llengua 

anglesa pel seu desenvolupament en la vida quotidiana i el seu futur. En segon lloc, per a apreciar les 

dificultats i avantatges que poden trobar al realitzar una matèria en anglès. 

 

Després de realitzar l’enquesta sobre una mostra de 25 alumnes els resultats són els següents: 

       

Es considera aquesta com a pregunta base per a tot el plantejament del projecte, ja que quasi el 100% dels 

alumnes, de fet només 1 de tots els alumnes de la classe de 2on d’ESO, consideren molt important l’anglès 

per al seu futur. Per tant, quasi tots estan en predisposició per a voler aprendre o com a mínim a valorar el 

seu aprenentatge com a un element essencial i útil per a la seva formació i desenvolupament futurs. 

         

Més de la meitat de la classe estava força motivada tant a l’inici com al final de la sessió. Quasi l’altre meitat 

estaven una mica motivats, i només dos alumnes no han sentit cap tipus de motivació per a la realització 

d’aquesta activitat. Es considera que és un bon resultat tenint en compte que és la primera vegada que 

aquests alumnes cursen una classe en llengua anglesa aplicada en un altre àmbit.  
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Els alumnes han de sentir que el que estan fent serveix per alguna cosa, i per tant, s’ha considerat important 

saber com veuen els alumnes la connexió d’aquestes dues matèries i la seva rellevància en la seva vida 

real. La gran majoria dels alumnes no acaben de trobar massa relació entre elles però en canvi consideren 

que és una bona matèria per a poder cursar en anglès. 
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Segons la gràfica es pot observar que la gran majoria d’alumnes han millorat els seus coneixements tant 

d’anglès com dels continguts tractats, i que per tant, han assolit l’objectiu d’aquestes sessions. Es considera 

important que els alumnes vegin que estan aprenent en aquests dos àmbits interdisciplinaris, i que per tant 

existeix un sentit per a l’aplicació d’aquest projecte. 

    

 

Després de la intervenció realitzada es considera indispensable proporcionar als alumnes un llistat de 

vocabulari, tant per facilitar la seva comprensió, com per facilitar el desenvolupament de les pròpies 

sessions. Els alumnes no s’han limitat simplement a escoltar i deixar passar paraules que potser ni tan sols 

s’adonen que no coneixen, si no que al tenir les paraules considerares complicades marcades, 

inevitablement, una gran majoria d’alumnes anava a veure el significat d’allò que el docent ha considerat 

important que entenguin.  
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És important destacar el resultat d’aquesta pregunta ja que demostra que els alumnes són conscients que 

els ajudaria a millorar el seu nivell, i que per tant, novament està justificat el poder realitzar matèries en 

aquesta llengua. 

 

Aquesta pregunta s’ha de mirar des de la perspectiva d’un grup classe amb altes capacitats. S’ha de 

considerar que, aproximadament el 80% dels alumnes estan al nivell alt d’anglès, i que el 20% restant es 

troba en el nivell mig. No hi ha cap alumne del grup de nivell baix d’anglès. 
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Un 48% dels alumnes considera que ha après una mica menys que si hagués cursat les mateixes sessions 

en català, davant d’un 40% que considera que l’aprenentatge de la matèria hagués estat igual  en català. 

Només un 12% dels alumnes ha considerat l’anglès com a un impediment per a l’aprenentatge de 

continguts de tecnologia. Es considera que aquest és un dels punts on el docent haurà de treballar més per 

a minimitzar al màxim aquesta diferència d’assoliment de continguts inevitable en els inicis de la possible 

implementació d’aquesta metodologia. 

 

La resposta obtinguda per part del grup classe ha estat molt positiva, ja que un 72% dels alumnes els 

agradaria cursar una matèria optativa en anglès, a pesar de les dificultats que això suposa, donat el seu 

interès per dominar les competències lingüístiques en anglés. Molts dels alumnes que han respost 

negativament han comentat que la seva resposta ha estat motivada per la por a no poder seguir amb 

normalitat el desenvolupament de les classes. Altres alumnes en canvi, no en voldrien cursar cap optativa 

en anglès per tal d’estalviar-se complicacions i dificultats. 
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7. ANÀLISI DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 
 

7.1 ASSOLIMENT OBJECTIUS PROJECTE 
 

El projecte “Programació en llengua anglesa d'una unitat didàctica, en el marc d'una assignatura de l'àmbit 
de la tecnologia de les energies renovables a 2n ESO” té els objectius següents: 

 

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

O1 Valorar, dins la programació de l’assignatura, quina és la unitat didàctica que és més 
aconsellable preparar. 

O2 Preparar aquesta unitat didàctica en anglès. 

O3 Fer una llista de la terminologia tècnica en català / castellà/ anglès sobre els continguts de 
la unitat didàctica. 

O4 Preparar els materials, en anglès, per tal que els alumnes treballin tant a l’aula com a fora. 

O5 Preparar una llista de terminologia tècnica de procedència anglosaxona adquirida en el 
nostre vocabulari. 

 

Taula 14. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

 

Assoliment O1 

S’ha optat per a realitzar la unitat didàctica de “Energy and Technology” enfront de les altre per diversos 
motius.  

Primerament, s’ha decidit enfocar la matèria optativa del projecte cap a les energies renovables per a 2on 
d’ESO, tenint en compte que durant el tercer trimestre els alumnes d’aquest curs tracten els continguts 
d’energies. Aquest fet permetia la possibilitat de poder plantejar una intervenció en el centre de pràctiques. 
Un altre punt a favor és que aquesta matèria fa referència a un temari que està relacionat amb el meus 
estudis i que personalment m’agrada molt. 

Quan el centre va confirmar que es podia realitzar la intervenció i que aquesta hauria de ser de domòtica, no 
hi havia dubte que la que unitat didàctica que millor encaixava en el context era la de “Energy and 
Technology”, la qual permetia poder explicar quines possibilitats ens dóna la tecnologia en les seves 
aplicacions energètiques, tant de ús com d’optimització. 

Amb aquesta elecció es podia realitzar una prova directe tant de la matèria proposada com de la intervenció 
en llengua anglesa.  

 

Assoliment O2 

S’ha realitzat la programació, temporització i seqüenciació de la unitat preparada corresponent a la unitat 
didàctica de “ENERGY AND TECHNOLOGY”. 

Un cop decidida la unitat a treballar es va valorar quins continguts s’afegien als proposats pel centre escolar 
per tal de poder desenvolupar correctament la unitat didàctica. 

  

S’ha preparat tant el material de l’alumne, el material del docent, les presentacions d’aula i les activitats 
corresponents en llengua anglesa. 
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Aquest material es pot veure en els apartats 3. SOLUCIÓ ADOPTADA, ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I 
ACTIVITATS, ANNEX 2 – UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY”, ANNEX 3– UNIT 6 “ENERGY AND 
TECHNOLOGY”, ANNEX 4– UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

 

Assoliment O3 

Per a cada un dels apartats de la unitat didàctica s’ha realitzat un glossari de vocabulari anglès / català / 
castellà. 

Aquest vocabulari és també part del material de l’alumne, ja que s’han considerat els beneficis esdevinguts 
de l’entrega del glossari a l’alumnat, ajudant a un correcte desenvolupament de la classe. Veure 4.7 
VOCABULARI DE LA UNITAT 

 

Assoliment O4 

S’han preparat activitats per a que l’alumne treballi tant a l’aula com a casa per a la unitat didàctica 
seleccionada. ANNEX 2 – UNIT 6 “ENERGY AND TECHNOLOGY” 

S’han previst també les possibles activitats per a realitzar durant el desenvolupament de la matèria optativa 
en general. Veure 3.3 SEQÜENCIACIÓ I MACRO-PROGRAMACIÓ, ANNEX 1 – FITXES PROJECTES I 
ACTIVITATS 

 

Assoliment O5 

S’ha tingut present el vocabulari de procedència anglosaxona present dins de la unitat treballada, i una 
previsió aproximada de la resta d’unitats, tenint en compte que no s’han desenvolupat. Veure 4.8 
VOCABULARI I TERMINOLOGIA DE PROCEDÈNCIA ANGLOSAXONA 

 

7.2 ASSOLIMENT OBJECTIUS PROPOSTA  
 

Aquest projecte està enfocat a complir un objectiu molt clar que és millorar el nivell d’anglès de l’alumnat 
de secundària a través de l’ensenyament de tecnologia.  

 

Aquest objectiu principal s’ha dividit en quatre objectius: 

 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

OP1 Assolir i utilitzar nou vocabulari en anglès 

OP2  Millorar l’expressió escrita en llengua anglesa 

OP3 Millorar l’expressió oral i la seva fluïdesa i seguretat en l’ús. 

OP4 Millorar l’aprenentatge de les estructures gramaticals 

 

Taula 15. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

 

Aquest és un objectiu a llarg termini, ja que únicament es podrà comprovar el seu assoliment un cop 
finalitzada la matèria optativa en anglès i analitzant els seus resultats. 

 

Tot i que no es pot comprovar la totalitat de l’assoliment de l’objectiu amb una intervenció de dues sessions, 
si que es pot veure si els alumnes responen bé i aprenen nou vocabulari, i el més important, si gràcies a 
aquesta experiència senten que millorarien el seu nivell d’anglès, tant a nivell gramatical, d’expressió oral i 
d’expressió escrita. 
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Moltes de les preguntes de l’enquesta de satisfacció anaven encaminades a poder respondre aquestes 
preguntes. Un cop fet el buidatge es pot extreure que els alumnes han pogut aprendre tant a nivell de 
coneixements tecnològics com a nivell d’aprenentatge de la llengua anglesa. 

 

Un 84% afirma haver après coses noves tant de continguts com d’anglès. També un 84% opinen que han 
après nou vocabulari que abans no sabien. 

 

Una dada molt rellevant és que el 92% dels alumnes consideren que millorarien el seu nivell d’anglès si 
realitzessin matèries en aquesta llengua.  

 

Hi ha alguns objectius que no s’han pogut comprovar degut a la durada de la intervenció i són els 
corresponents a millorar l’expressió escrita, l’expressió oral i la seva fluïdesa i seguretat en l’ús i l’objectiu de 
millorar l’aprenentatge de les estructures gramaticals. 

 

Per a poder tenir en compte aquests objectius s’han previst activitats de debat i de redacció per tal de, si es 
posés en pràctica, poder assolir aquest objectius. També es pot considerar que la simple immersió 
lingüística que s’esdevindria durant aquesta proposta propiciaria la millora en si d’aquests objectius. 

 

S’ha valorat també totes les variables possibles que poden fer que la proposta no aconsegueixi l’èxit 
esperat. 

 

En primer lloc, el centre ha de disposar dels recursos necessaris per a poder dur la proposta a terme. Ha de 
disposar d’un professorat preparat per a poder impartir una matèria en llengua anglesa. Per tant, aquest 
professorat ha de tenir un alt nivell en aquesta llengua, tant a nivell escrit, però sobretot en fluïdesa oral. 

 

Per altre banda s’ha de tenir en compte que l’alumnat ha de tenir uns mínims coneixements de la llengua 
per tal de poder seguir una classe amb normalitat. En aquest cas es projecta una optativa, la qual per 
accedir s’ha de tenir l’anglès aprovat. En aquest cas es parteix, com a mínim, d’una petita base feta. 

 

En el cas que es projectés per a la matèria comuna de tecnologia si que s’haurien de preveure la possibilitat 
de la descompensació de nivell d’anglès, preveient les mesures necessàries per a l’atenció a la diversitat. 
Tot i així sempre s’ha de tenir present que per a què funcioni el docent ha d’adaptar el nivell de les classes 
amb el nivell del grup. 

 

Un altre factor a tenir present és si els alumnes assoleixen menys coneixements de tecnologia pel fet 
d’impartir la matèria en anglès. 

 

Segons l’enquesta de valoració final un 56% dels alumnes considera que no ha tingut dificultats per a seguir 
la classe en anglès, un 24% considera que poques dificultats i un 20% s’ha trobat amb algunes dificultats 
per a seguir la classe amb normalitat. 

 

Aquestes estadístiques influeixen alhora de l’adquisició de coneixements dels continguts. Després de la 
intervenció realitzada els alumnes han respost que un 40% considera que hagués après exactament igual si 
la classe hagués estat en català. Un 48% considera que el fer-la en anglès ha aprés una mica menys del 
que ho hagués fet en català i un 12% consideren que al fer-la en anglès no han pogut aprendre massa. 
D’aquestes dades podem extreure que si que podria haver una descompensació de l’adquisició de 
coneixements en quant a contingut, però que aquesta diferència no és tan significativa com per no poder, en 
la meva opinió, afrontar una matèria d’aquest tipus. 

 

Serà doncs treball del docent adaptar correctament els material i emprar les metodologies més adequades 
per a minimitzar aquest efecte. 
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8. CONCLUSIONS I VALORACIONS 
 

Un cop finalitzat el projecte i analitzats els resultats de les enquestes realitzades als alumnes després de 
l’aplicació de la metodologia AICLE, es poden extreure les següents conclusions. 

 

Primerament cal remarcar que tant pels alumnes enquestats com pel professorat consultat,  consideren que 
l’aprenentatge de l’anglès és essencial per a assolir un bon desenvolupament en un futur, ja no tan llunyà. I, 
que tant, es pot considerar que el treball proposat està justificat en un context d’aprenentatge de futur. 

Com ja s’ha pogut veure, el nivell d’anglès dels alumnes, en general, és relativament baix i que per tant es 
proposa quelcom per a poder millorar-lo projectant una matèria optativa en l’àmbit de la tecnologia 
realitzada en anglès. 

Gràcies a la intervenció realitzada es pot concloure que els alumnes estan receptius per a realitzar aquest 
tipus de metodologia d’aprenentatge. És pot considerar que, actualment, la implementació seria positiva 
fomentant tant l’aprenentatge tecnològic com la millora de la llengua anglesa. 

Gràcies a la observació directa i als resultats de l’enquesta s’ha pogut comprovar com el fet de realitzar una 
matèria en anglès, on els alumnes veuen que aprenen en aquests dos àmbits, i el realitzar una metodologia 
diferent, motiva en cert grau a un elevat nombre d’alumnes. Que un alumne estigui motivat significa que 
estarà predisposat a voler aprendre i participar en el desenvolupament de les sessions, i que per tant, és un 
factor molt positiu per a poder tenir en compte. Per altre banda la confiança de l’alumnat creix a mesura que 
es veu capaç de seguir el desenvolupament d’una matèria fora de l’àmbit de les llengües en anglès, 
propiciant així l’adquisició de competències bàsiques. 

 

Però no tot són avantatges i facilitats ja que per a poder dur a terme un projecte d’aquesta mena han de 
poder coincidir una sèrie de factors.  

En primer lloc, l’escola ha d’estar disposada a ofertar i a implicar-se en un projecte interdisciplinar i 
d’immersió lingüística. L’escola ha de posar a l’abast els recursos necessaris per a poder-ho dur a terme. Al 
tractar-se d’una matèria interdisciplinar significa que els departaments didàctics corresponents, en aquest 
cas el departament de tecnologia i el departament d’anglès, han de estar en permanent contacte i 
col·laboració. 

D’altre banda, el centre ha de disposar d’un professorat preparat per a impartir una matèria de tecnologia en 
anglès, i que per tant, ha de conèixer i dominar aquesta llengua. Aquest professorat ha d’estar implicat i 
motivat per a la realització del projecte ja que suposa un augment de la dificultat alhora de donar la classe i 
un augment de la tasca docent a realitzar. 

Per últim els alumnes han de tenir un mínim nivell d’aquesta llengua per a poder seguir les classes i 
completar la matèria. Tot i així el material utilitzat sempre haurà d’adaptar-se al nivell de la classe que el 
professor té al davant. El nivell d’anglès dels alumnes pot ser molt variat segons el centre on es vulgui 
impartir un projecte d’aquest estil, i que per tant el material ha de poder adequar-se als alumnes. 

 

Personalment aquest projecte m’ha aportat molt tant a nivell personal com acadèmic. M’ha permès aprendre 
com poder implementar d’una manera real aquesta nova metodologia, i alhora buscar solucions a  les 
dificultats i imprevistos esdevinguts i m’ha permès poder donar un primer pas en l’ensenyament real d’una 
matèria íntegrament en anglès gràcies a la intervenció realitzada en un centre de Barcelona. 
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