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1. INTRODUCCIÓ 

Des de abans de començar la carrera sempre he tingut clar que volia ser docent. Pot semblar 

una mica estrany tenir-ho tan clar i decidir estudiar Enginyeria tècnica de Telecomunicacions, 

però en aquell moment em va semblar el millor. A part de tenir clar la meva futura professió, 

també vaig veure la necessitat d’una altra cosa, estudiar idiomes, quant més millor. Als 14 anys 

aproximadament vaig començar a estudiar a una acadèmia anglès i alemany, per tal de poder 

treure’m els títols oficials del primer, i començar a conèixer el segon, però on realment vaig 

aprendre va ser quan vaig viure a l’estranger.  

Just abans de començar la universitat vaig formar part d’un programa d’intercanvi d’una ONG 

(AFS Intercultura) amb la qual vaig viatjar i viure a Sudàfrica durant 6 mesos. A part de ser una 

de les millors experiències personals de la meva vida, vaig poder aprendre i millora un idioma 

que m’ha acabat enamorant.  

Des de aleshores, pràcticament tota la meva experiència laboral, ja sigui com a docent o no ha 

estat relacionada amb aquest idioma. És més, diria que sense tenir un bon nivell del mateix, no 

hauria ni tan sols optat a aconseguir aquestes feines. 

 En el moment actual, ja no és només una bona empenta a l’hora d’aconseguir una feina, si no 

que és vital per tal de poder intentar treballar al estranger, donades les perspectives de trobar 

feina al país.  

Considero essencial per al nostre alumnat (especialment a cicles tant superior com mitjà) que 

dominin, al menys, el vocabulari tècnic específic de les seves àrees, ja que els oferirà un 

autèntic ventall de possibilitats que sense saber o tenir aquests coneixements, els hi serien 

vetades. 

És més, no cal ni tan sols una “pastanaga” per als nostres alumnes com seria trobar feina més 

fàcilment. Qui no vol conèixer més idiomes i poder comunicar-se (en cas de l’anglès) amb 

pràcticament tot el món? 

 

2. AGRAÏMENTS 

 

Al meu tutor de pràctiques, José Luís Sánchez per col·laborar amb mi durant tot el pràcticum i 

especialment durant el TFM. 

Als meus pares per haver sempre sigut la meva inspiració com a docents. 

A Elisabet per haver-me aguantat durant el màster. 
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

L’objectiu d’aquest treball és comprovar la viabilitat d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular 

als cicles formatius de grau superior. Per poder comprovar-ho i analitzar els resultats m’he 

proposat els següents objectius: 

 

-Explicar que és el CLIL i com s’utilitza (apartat 5) 
 
-Adaptar el currículum d’una NF a l’anglès (apartats 6 i 7) 
 
- Fer una avaluació prèvia per veure el coneixement i la disposició de l’alumnat.(Enquesta, 
annex) 
 
- Aplicar a classe el NF,  avaluant-la (tindrà un pes específic a la nota final del trimestre). 
(apartats 7 i 8) 
 
- Mitjançant una enquesta, estudiar com ha estat l’experiència per als alumnes.(apartat 9, 
10 i annex) 

 

 

Al institut on estic fent el pràcticum els alumnes del CFGS, segons el meu parer, un bon nivell 

en quant a continguts. Però, com sol passar en la major part dels cicles, malgrat la 

“recomanació” d’utilitzar l’anglès, no s’aplica. Els alumnes tenen un nivell d’anglès baix-mig, i 

en una primera impressió tenen una certa reticència a fer les classes en anglès.  

La idea del treball és intentar fer atractiva la idea d’utilitzar l’anglès a classe, i que els alumnes 

millorin el seu nivell de l’idioma,  sense perdre el nivell de competències específiques.  

L’enquesta final servirà per veure el seu grau de satisfacció i si ha canviat la seva prèvia 

reticència. 

Aquest treball es basarà en el CLIL (Content and Language Integrated Learning), que intenta 

que, sense canviar els continguts, puguin ser transmesos en una llengua estrangera. 
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4. PUNT DE PARTIDA DEL TREBALL 

 

4.1 SITUACIÓ ACTUAL A EUROPA 

 

 

Figura . Mapa del EPI a Europa 

Millor una imatge com a mostra. L’estat Espanyol (i Catalunya només està una mica per sobre 

del nivell espanyol) té actualment un nivell molt baix d’anglès (segons la prova internacional 

EPI de Education First Ltd). Bé és cert que aquest nivell porta, molt lentament això si, pujant 

durant els darrers anys.  

Però ens hauríem de plantejar, realment és tan important saber aquest idioma? 

1- EUROPA PARLA ANGLÈS : és la llengua franca en economia, política, el món de la 

recerca i les TIC 

 

2- OBRE MERCATS: La major part de les empreses actuals interaccionen amb altres 

empreses (ja siguin del mateix sector o no), moltes vegades a l’estranger. La llengua 

més comuna en aquestes relacions és l’anglès, amb una gran diferència amb el segon. 

 

3- CADA COP ES PARLA MÉS A L’EUROPA CENTRAL: Abans estaven en clara 

desavantatge, però actualment superen a molts països considerats “rics”. Els millors 

exemples són la Rep. Txeca i Polònia. Podem deduir que la competència augmenta.  
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4.1 BASES LEGALS ALS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Als CFGM si que existeix un mòdul específic d’anglès però al CFGS és  un mòdul transversal 

comú a totes les famílies de títol LOE. No té un mòdul específic de llengua anglesa excepte a 

les següents famílies professionals:  

o Comerç i Màrqueting 
o Administració i Gestió 
o Hosteleria i Turisme 
o Química 
o Seguretat i Medi Ambient 
o Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

 

En quant als R/A (Resultats d’Aprenentatge), la normativa explica el següent: 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa -manuals tècnics, instruccions, 
catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d’altres, 
aplicant-ho en les activitats professionals més habituals. 

NOTA: Aquest R/A, serà aplicat com a mínim a un Mòdul Formatiu específic per cadascun 

dels cicles, depenent de la família, excepte en aquelles famílies que hi ha mòdul específic 

d’anglès 

 

Per poder posar-nos en situació, utilitzarem l’exemple de la normativa d’un CFGM, en aquest 

cas el CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (que vaig estudiar a l’assignatura 

d’Ensenyament de la Formació Professional). Els Continguts, Resultats d'Aprenentatge i els 

Criteris d'Avaluació es poden resumir en la següent taula: 

Continguts Resultats d'Aprenentatge Criteris d'Avaluació 

1. Comprensió de 
missatges orals:  
1.1. Reconeixement de 
missatges professionals 
del sector i quotidians.  
Missatges directes, 
telefònics, gravats.  
1.2. Terminologia 
específica del sector de la 
informàtica i les 
comunicacions.  
1.3. Idea principal i 
idees secundàries.  
1.4. Diferents accents de 
llengua oral. 

1. Reconeix informació 
professional i quotidiana 
continguda en discursos orals 
emesos en llengua 
estàndard, analitzant el 
contingut global del missatge 
i relacionant-lo amb els 
recursos lingüístics 
corresponents.  
 

1. Situa el missatge en el 
seu context. 

2. Identifica la idea principal 
del missatge.  

3. Reconeix la finalitat del 
missatge directe, 
telefònic o per un altre 
mitjà auditiu.  

4. Extreu informació 
específica en missatges 
relacionats amb aspectes 
usuals de la vida 
professional i quotidiana.  

5. Seqüencia els elements 
constituents del missatge.  

6. Identifica les idees 
principals d'un discurs 
sobre temes coneguts, 
transmesos pels mitjans 
de comunicació i emesos 
en llengua estàndard i 
articulats amb claredat.  

7. Reconeix les instruccions 



Utilització de l’anglès com a llengua vehicular en els CFGS  Pàgina 8 
 

orals i segueix les 
indicacions.  

8. Pren consciència de la 
importància de 
comprendre globalment 
un missatge, sense 
entendre tots i cadascun 
dels elements del mateix. 

2. Interpretació de 
missatges escrits:  
2.1. Comprensió de 
missatges, textos, manuals 
tècnics, articles bàsics 
professionals i quotidians. 
2.2. Suports 
convencionals: correu 
postal, fax, burofax, entre 
d'altres, i suports 
telemàtics: correu 
electrònic, telefonia mòbil, 
agenda electrònica, entre 
d'altres.  
2.3. Terminologia 
específica del sector de la 
informàtica i de la 
comunicació.  
Idea principal i idees 
secundàries. 

2. Interpreta informació 
professional continguda en 
textos escrits senzills, 
analitzant de forma 
comprensiva els seus 
continguts.   

2.1. Selecciona materials de 
consulta i diccionaris tècnics.  
2.2. Llegeix de forma 
comprensiva textos clars en 
llengua estàndard. 
2.3. Interpreta el contingut 
global del missatge.  
2.4. Relaciona el text amb 
l'àmbit del sector al que es 
refereix.  
2.5. Identifica la terminologia 
utilitzada.  
2.6. Interpreta manuals 
tècnics. 
2.7. Realitza traduccions de 
textos en llengua estàndard 
utilitzant material de suport 
en cas necessari.  
2.8. Interpreta el missatge 
rebut a través de mitjans 
diversos: correu postal, fax, 
correu electrònic, entre 
d’altres. 

3. Producció de missatges 
orals:  
3.1. Registres utilitzats 
en l'emissió de missatges 
orals. Terminologia 
específica del sector de la 
informàtica i la 
comunicació.  
3.2. Manteniment i 
seguiment del discurs oral: 
suport, demostració 
d'enteniment, petició 
d'aclariment, i altres.  
3.3. Sons i fonemes 
vocàlics i consonàntics. 
Combinacions i 
agrupacions.  
3.4. Entonació com a 
recurs de cohesió del text 
oral.  
3.5. Marcadors 
lingüístics de relacions 
socials, normes de cortesia 
i diferències de registre. 

3. Emet missatges orals 
clars estructurats, participant 
com a agent actiu en 
converses professionals. 

3.1. Identifica i aplica els 
registres, directes, formals i/o 
informals, utilitzats per a 
l'emissió del missatge. 
3.2. Comunica utilitzant 
fórmules, nexes d'unió i 
estratègies d'interacció.  
3.3. Utilitza normes de 
protocol en presentacions.  
3.4. Descriu fets breus i 
imprevistos relacionats amb 
la seva professió.  
3.5. Utilitza correctament la 
terminologia de la professió.  
3.6. Expressa sentiments, 
idees o opinions.  
3.7. Enumera les activitats de 
la tasca professional.  
3.8. Descriu i seqüència un 
procés de treball de la seva 
competència.  
3.9. Justifica l'acceptació o no 
de propostes realitzades.  
3.10. Argumenta l'elecció 
d'una determinada opció o 
procediment de treball triat.  
3.11. Sol·licita la reformulació 
del discurs o part del mateix 
quan s'ha considerat 
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necessari.  
3.12. Aplica fórmules 
d'interacció adients en 
situacions professionals 
variades. 

4. Emissió de textos 
escrits:  
4.1. Elaboració de textos 
senzills professionals del 
sector i quotidians.  
4.2. Adequació del text 
al context comunicatiu.  
4.3. Registre. 
4.4. Selecció lèxica, 
selecció d'estructures 
sintàctiques, selecció de 
contingut rellevant.  
4.5. Ús dels signes de 
puntuació.  
4.6. Coherència en el 
desenvolupament del text. 

4. Elabora textos 
senzills en llengua estàndard 
utilitzant els registres 
adequats a cada situació. 

4.1. Redacta textos breus 
relacionats amb aspectes 
quotidians i/ o professionals.  
4.2. Organitza la 
informació de manera 
coherent i cohesionada.  
4.3. Realitza resums de 
textos relacionats amb el seu 
entorn professional.  
4.4. Emplena 
documentació específica del 
seu camp professional.  
4.5. Aplica les fórmules 
establertes i el vocabulari 
específic en l'emplenament 
de documents.  
4.6. Resumeix les idees 
principals d'informacions 
donades, utilitzant els seus 
propis recursos lingüístics.  
4.7. Utilitza les fórmules 
de cortesia pròpies del 
document a elaborar. 

5. Identificació i 
interpretació dels elements 
culturals més significatius 
dels països de llengua 
estrangera (anglesa): 
5.1. Valoració de les 
normes socioculturals i 
protocol·làries en les 
relacions internacionals. 
5.2. Ús dels recursos 
formals i funcionals en 
situacions que requereixen 
un comportament 
socioprofessional amb la 
finalitat de projectar una 
bona imatge de l'empresa. 

5. Aplica actituds i 
comportaments professionals 
en situacions de 
comunicació, seguint les 
convencions internacionals.  
 

5.1. Defineix els trets més 
significatius dels costums i 
usos de la comunitat on es 
parla la llengua estrangera.  
5.2. Descriu els protocols i 
normes de relació social 
propis del país.  
5.3. Identifica els valors i 
creences propis de la 
comunitat on es parla la 
llengua estrangera.  
5.4. Identifica els 
aspectes socioprofessionals 
propis del sector, en 
qualsevol tipus de text i/o 
conversa.  
5.5. Aplica els protocols i 
normes de relació social 
propis del país de la llengua 
estrangera 

Taula 1: Resum de Continguts,  R/A i C/A per al CFGM 

En resum, el mòdul pretén que l'alumne assoleixi un nivell de comprensió i expressió, tant oral 

com escrita, que li permeti desenvolupar una relació laboral correcta.  
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En el nostre cas, al ser un CFGS, no tenim res “prefixat” per el Dept. d’Ensenyament, però si 

existeixen unes “recomanacions”:  

Continguts Resultats d'Aprenentatge Criteris d'Avaluació 

No s'hi defineixen 1. Interpreta informació 
professional en llengua 
anglesa -manuals tècnics, 
instruccions, catàlegs de 
productes i/o serveis, articles 
tècnics, informes, normativa, 
entre d'altres, aplicant-ho en 
les activitats professionals 
més habituals. 

1.1 Aplica en situacions 
professionals la informació 
continguda en textos tècnics 
o normativa relacionats amb 
l'àmbit professional. 
1.2 Identifica i selecciona 
amb agilitat els continguts 
rellevants de novetats, 
articles, noticies, informes i 
normativa, sobre diversos 
termes professionals. 
1.3 Analitza 
detalladament les 
informacions específiques 
seleccionades. 
1.4 Actua en 
conseqüència per donar 
resposta als missatges 
tècnics rebuts a través de 
suports convencionals -
correu postal, fax- o 
telemàtics -correu electrònic, 
web-. 
1.5 Selecciona i extreu 
informació rellevant en 
llengua anglesa segons 
prescripcions establertes, per 
elaborar en llengua pròpia 
comparatives, informes breus 
o extractes. 
1.6 Complimenta en 
llengua anglesa 
documentació i/o formularis 
del camp professional 
habituals. 
1.7 Utilitza suports de 
traducció tècnics i les eines 
de traducció assistida o 
automatitzada de textos. 

Taula 2: Recomanacions del departament d’educació 

 

Preferiria fer un resum personal, per tal de posar de manifest les meves intencions 

durant aquest treball.  

1. Utilitzar les eines adients en cas de que no s’entengui el missatge o no es sàpiga 
expressar 

2. Ser capaç d’entendre un missatge oral senzill 
3. Ser capaç de saber entendre un missatge escrit (un text, unes instruccions d’utilització, 

un manual de muntatge, etc.) 
4. Ser capaç de expressar unes idees i/o ordres senzilles 
5. Ser capaç d’escriure unes idees o ordres senzilles 
6. Conèixer el vocabulari tècnic relacionat amb el seu cicle 
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4.2 EL GRUP CLASSE 

 

El grup classe on s’ha fet aquest treball, és un grup de primer del CFGS de 

Mecatrònica Industrial format per 22 alumnes, tots ells nois. És un grup molt 

treballador, amb qui he conviscut durant la meva estada de pràctiques.  

 

Tornant al grup classe, hi ha una gran diversitat de nivells, edats i nacionalitats. Un 

error enorme seria intentar abordar el tema d’explicar un nucli formatiu en un idioma en 

el que no estan acostumats sense pensar en aquesta diferència de nivells. Aquesta 

problemàtica serà tractada més endavant.  

 

A les classes d’anglès que he donat amb anterioritat la major part dels alumnes tenien, 

aproximadament, el mateix nivell d’anglès. Això és pràcticament impossible que passi 

en un Cicle, per tant la forma d’enfocar la metodologia ha de ser adaptada. 

 

El grup classe ja sabia gairebé des de que vaig començar la meva estada de 

pràctiques que faríem un NF en anglès, i durant algunes  participacions a l’aula ja 

l’havia fet servir (però de forma molt bàsica, traduint paraules i verbs), i encara que es 

notava una mica de por estaven ben predisposats.  
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5. DEFINICIÓ DE CLIL 

 

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglès Content 

Language Integrated Learning, CLIL) és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que 

als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a 

quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com la història o les 

ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que tracten aquestes llengües com a 

assignatures independents. 

El terme s'utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s'utilitza una llengua 

addicional (segona/ estrangera) per a l'ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la 

mateixa llengua en qüestió. Actualment, però, el terme AICLE inclou més d'una dotzena 

d'enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi 

d'estudiants, etc.). AICLE sintetitza i proporciona una via flexible per aplicar els coneixements 

apresos a partir d'aquests enfocaments. Aquesta flexibilitat es fa evident especialment en la 

quantitat de temps esmerçat per a ensenyar o aprendre a través d'una segona llengua o 

llengua estrangera.   

Per a Coyle el concepte d'integració entre la llengua i les àrees curriculars és fonamental a 

l'hora d'entendre la diferència entre AICLE amb programes com els d'immersió al Canadà o els 

d'instrucció basada en contingut en l'ensenyament d'una llengua estrangera. En paraules seves: 

"Integration promotes subject or content learning to an equal position to that of foreign language 

learning"(Coyle, 2006). Segons aquesta mateixa autora cada vegada s'estan duent a terme 

més investigacions sobre estudis de casos en contextos AICLE diferenciats. 

Nosaltres com a catalans, ja sabem perfectament el que és la immersió lingüística, així que 

aquest concepte no ens a de sobtar.  

 

5.1 QUINS SÓN ELS BENEFICIS GENERALS DEL CLIL? 

Segons la pròpia Comissió Europea, el CLIL és beneficiós pels següents motius: 

 construeix coneixement i comprensió intercultural 

 desenvolupa habilitats de comunicació intercultural  

 millora les competències lingüístiques i les habilitats de comunicació oral 

 desenvolupa actituds i interessos multilingües 

 proporciona oportunitats d'estudiar matèries des de perspectives diverses  

 permet als educands tenir més contacte amb l'idioma estudiat 

 no necessita d'hores de classe addicionals 

 complementa el que s'estudia a altres matèries i no hi competeix 

 diversifica els mètodes i formats de classe 

 augmenta la motivació dels professors i la seva confiança tant en l'idioma com en la 

matèria ensenyada. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
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5.2 RAONS PER INTRODUIR EL CLIL 

Coyle va introduir l’esquema següent resumint els, segons el seu parer, beneficis que aportava 

utilitzar aquest sistema respecte el mètode tradicional. 

 Construeix coneixement i enteniment entre cultures 

 Desenvolupa habilitats de comunicació interculturals 

 Augmenta la competència lingüística i les habilitats  

 Desenvolupa actituds i interessos multilingües  

 Dóna l’oportunitat d’estudiar contingut a traves de diferents  

 No requereix hores extres d’estudi  

 Complementa les altres assignatures en comptes de competir amb elles. 

 Diversifica la forma i metodologia de la classe  

 Augmentar la motivació i la confiança de l’alumne tant amb l’idioma, com amb 
l’assignatura 

(Extret i traduït de http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-

integrated-learning_en.htm) 

Podem deduir que l’aprenentatge en un altre idioma aporta una sèrie de beneficis, tant a la 

pròpia assignatura com a la capacitat de l’alumne. 

Al món del manteniment industrial, els principals beneficis que trobaran els nostres alumnes 

són els següents:  

1. La disponibilitat de materials en la llengua local, per bé que no és petita, no és 

completa (manuals, guies d’usuari etc.) 

2. Mobilitat laboral: en l’actual situació econòmica el fet de poder treballar a l’industria a 

l’estranger és un gran avantatge. Molts països europeus encara tenen un gran mercat 

industrial 

3. L'anglès és la llengua franca (juntament amb l’alemany però en menor mesura el 

segon), al món industrial 

4. Al món tècnic existeix una manca en les habilitats comunicatives. 

5. A l'hora de reciclar-se, el fet de poder llegir i estudiar els nous programes, la nova 

maquinària etc. abans que la resta és un gran avantatge (sempre sortiran primer en 

l’idioma d’origen i/o anglès). 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm
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5.3 COM S'IMPLEMENTEN LES TÈCNIQUES DE CLIL 

Hi ha moltes maneres d'implementar aquestes tècniques que depenen molt del nivell on s'hi 

apliquen. A tall d'exemple, se n'ofereix un resum però el focus es trobarà en l'educació 

secundària post-obligatòria, on emmarquem els estudis de Formació Professional. 

5.3.1 A L'EDUCACIÓ INFANTIL (3-6 ANYS) 

Normalment es vol que siguin activitats lúdiques i és molt interessant que siguin amb 

professors nadius per un tema d'accent. A moltes escoles bressol ja s’intenta que algunes 

classes es facin parlades en anglès, però principalment són jocs. 

5.3.2 A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5-12 ANYS) 

Al nostre sistema educatiu, la introducció de l'anglès té lloc en aquest període i la literatura 

sembla estar-hi d'acord. El que encara està implementant-se és un model on l'anglès aparegui 

de forma addicional. Els mètodes més habituals per a aquests nivells són (Coyle, 2007): 

 Establir confiança en l'idioma: instruccions per a exercicis en anglès, lliuraments en 

anglès 

 Desenvolupament de conceptes i aprenentatge autònom. 

 Interdisciplinarietat entre els professors de llengua i els de l'assignatura 

5.3.3 A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12-19 ANYS) 

En aquest grup també podem considerar els CFGM. En aquest període és quan és més crític 

l'aprenentatge de l'idioma. La maduresa dels alumnes també permet que  les activitats ja no 

estiguin tan limitades i les possibilitats són gairebé infinites. Exemples d'activitats proposades 

serien: 

 Educació dual: Experiències d'intercanvi d'escoles mitjançant teleconferència o fòrums 

a diferents països. 

 Educació bilingüe: Al nostre país, algunes comunitats autònomes monolingües estan 

intentant projectes en aquest sentit. 

 Aproximacions interdisciplinars on un tema de diverses assignatures pot ser impartit en 

l'idioma. Aquí és on es facilita la tasca en la Formació Professional. 

 Educació orientada a projectes o la tècnica de puzle. 

 Activitats específiques per als estudis de formació professional:  

o Exercicis i tasques específiques dels estudis. 

o Procés de documentació i informació en anglès. 

o Realització de pràctiques més que teoria. 

o Avaluació en el segon idioma. 
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5.3.4 EDUCACIÓ SUPERIOR 

Normalment s'espera que els alumnes ja tinguin una destresa en la segona llengua de manera 

que no hi hagi gairebé limitació en els ensenyaments i les tècniques. En aquest sentit, les 

activitats que es proposen són molt variades: 

 Educació plurilingüe, amb matèries, simposis, tallers, etc... en qualsevol idioma. 

 Educació específica en la llengua estrangera: anglès tècnic, anglès de negocis, anglès 

mèdic... 

 Cursos de reforç de l'idioma enmig d'altres assignatures. 

En el meu cas, es va optar per una aproximació intermèdia entre les tècniques de l'educació 

secundària i la superior. El major handicap es troba sempre en el nivell d'anglès de partida dels 

alumnes: si es posa un nivell molt alt, hi ha el risc de fer sentir exclosos determinats alumnes. 

Si les activitats en anglès són molt trivials, hi ha el risc de fer perdre l'interès dels alumnes que 

arriben amb un nivell més alt. 
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6. ADAPTACIÓ DEL CURRICULUM A L’ANGLÈS  

 

Al mòdul professional on aplicarem aquesta tècnica, serà el Mòdul professional 3: sistemes 

elèctrics i electrònics pertanyent al CFGS Mecatrònica industrial. 

Primer de tot, amb l’ajuda del meu tutor, vam decidir quina UF faríem en anglès. Donat el 

moment del curs, i la resta de notes que tenien, vam decidir fer la UF2: Configuració i 

muntatge de sistemes elèctrics i electrònics i dins d’aquesta UF, ens centraríem al NF1: 

Màquines rotatives de corrent continu. Per entrar una mica més en detall dels RA d’aquest NF, 

haurem de saber quins són els seus objectius (o com a mínim els que nosaltres tractarem): 

De tots els resultats d’aprenentatge que té aquesta UF, els que han d’assolir  els alumnes 

després d’aquestes sessions seran els següents: 

 

a) Defineix les característiques funcionals dels automatismes elèctrics que s’empraran 

a les diferents parts de la màquina o línia automatitzada. 

b) Proposa solucions de configuració d’automatismes elèctrics a nivell de màquina o 

instal·lació automatitzada. 

g)       Utilitzat la simbologia normalitzada. 

       h)       Elabora diagrames funcionals. 

 

Partint de la base que aquests objectius no es poden modificar (els nostres alumnes els HAN 

d’assolir), el fet de fer-ho en anglès és un extra. Els objectius que tinc fent-ho en aquest idioma 

estan detallats al apartat 4.1 d’aquest treball. 

El primer que vaig decidir fer va ser organitzar com serien les sessions de classe que és farien. 

El meu tutor em va demanar seguir el temari del llibre, això si, degudament traduït i adaptat així 

que la primera cosa que vaig fer és decidir com seria aquesta programació.  

Després de pensar-ho i discutir-ho amb el meu tutor, vaig decidir la següent proposta 

d’intencions temporitzada: 

Sessió Activitats Temps Recursos Aula 

Sessió 1 Joc inicial. 
Classe Magistral 
(Motors de 
corrent continu) i 
joc inicial per 
trencar el gel 
 

 
3h  

 
Presentació 
(Prezi) adaptada 
del llibre de text 

 
Aula de classe 
amb ordinadors 

Sessió 2  
Primera Pràctica 
sobre motors 
(Reparació de 
Reòstats) 
 

 
1h 

 
Reòstats antics 
del taller, eines 
de reparació 

 
Aula taller 

Sessió 3  
Segona pràctica 
sobre motors 

 
2h 

 
Motors de CC, 
reòstats 

 
Aula Taller 
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(Interconnexió i 
configuració dels 
motors) 
 

(prèviament 
reparats), eines, 
cablejat 

Sessió 4  
Classe magistral 
per repassar 
abans de 
l’examen i 
resoldre dubtes 
 

 
1h 

 
Presentació 

 
Aula de classe 
amb ordinadors 

Sessió 5  
Examen 

 
2h  

 
Examen 
preparat 
juntament amb 
el meu tutor 
 

 
Aula polivalent 
(aula per fer 
exàmens) 

Taula 3: Programació del NF  

 

A part del temari propi del mòdul, vaig decidir iniciar les classes amb un joc que normalment 

faig a les primeres classes d’anglès. És un joc molt senzill en el que els alumnes han de 

presentar-se i dir 4 o 5 coses sobre ells, a la vegada que pregunten als seus companys. 

D’aquesta manera perden una mica la por de parlar o llegir anglès. 

En aquest moment de presentació de les classes que els faria les properes setmanes, vaig 

explicar-los les normes en quant a l’avaluació de l’anglès. TOT es faria en anglès, les meves 

classes, les presentacions, l’examen etc. Ells, si volien, podien parlar en castellà o català, però 

jo sempre respondria en el mateix idioma i seria de profit per ells intentar parlar en anglès. De 

la mateixa manera, els vaig deixar molt clar que les faltes ortogràfiques o gramaticals no es 

tindrien en compte a l’hora d’avaluar-los, i que l’examen es podria respondre en qualsevol 

idioma, però que no fer-ho en anglès produiria una petita pèrdua de punts de cada pregunta.  

Un cop establert l’ordre i duració de les classes (encara que aquesta duració dependrà molt del 

“feedback” de l’alumnat), vaig començar a mirar quina forma seria la més adient de donar, el 

mateix temari que sol donar el meu tutor any rere any, però canviant l’idioma. Vaig decidir fer 

una adaptació del llibre, intentant seguir la mateixa estructura, per tal de que el temari fos el 

mateix que donen la resta d’anys. Hem de recordar que la idea d’utilitzar el CLIL no implica 

baixar el nivell de continguts de les nostres classes, si no simplement canviar la llengua 

vehicular.  

La part pràctica era, segons el meu parer, més senzilla de planificar. Farien les mateixes 

classes i amb la mateixa metodologia a la que estan acostumats (treballen amb un cert grau 

d’independència, en grups i amb el professor en paper de “guia”), però canviant l’idioma en el 

què s’explicarien les accions a realitzar i les possibles respostes als seus dubtes. Exactament 

igual que a la part teòrica, s’intentarà motivar als alumnes a que intentin expressar aquests 

dubtes en anglès. 
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7. PREPARACIÓ DE LES ACTIVITATS, CLASSES MAGISTRALS i 

PRÀCTIQUES 

 

La primera cosa que havíem de preparar eren les classes magistrals. Vaig decidir fer una 

presentació utilitzant el software Prezi , que he aprés a fer servir per presentar un treball a les 

classes d’Innovació docent del màster. 

La presentació conté els elements bàsics d’aquest nucli formatiu, així com un petit video que 

explica el funcionament dels motors de corrent continu (en anglès). Vaig decidir incorporar el 

video per tal de que no només em sentissin a mi parlar, si no que poguessin escoltar altres 

tipus d’accents. 

 

Figura 2: Imatge de la presentació en PREZI que vaig realitzar. 

 

Crec que el fet de fer la presentació utilitzant aquest sistema va ser una ajuda per tal de captar 

el seu interès, ja que no l’havien vist mai i els va sorprendre (per sort, positivament).  

Per fer un resum del temari explicat, el dividiré en els següents punts: 

1- Base teòrica d’electromagnetisme. 

 

2- Introducció als motors de corrent continu. (Utilització, propòsits, característiques) 

 

3- Parts del motor de corrent continu. 

 

4- Possibles configuracions i la seva representació en símbols. (Sèrie, Shunt, Compound i 

independent) 

 

5- Explicació de conceptes com par motor, intensitat etc.  
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 La part pràctica, com he explicat al punt anterior, seria la que han fet altres anys, però parlada 

en anglès. A part, vam decidir afegir una part nova que no havien fet anteriorment. Els reòstats 

necessaris per connectar els motors, estaven gairebé tots trencats o avariats, així que vam 

decidir fer una primera classe pràctica on els arreglaríem, per parelles, per tal de poder fer-los 

servir a la següent classe. 

Durant la reparació dels mateixos, els alumnes em podien preguntar qualsevol dubte de la 

classe anterior, així com parlar de qualsevol tema (inclòs futbol, cinema, videojocs, etc.) sempre 

i quan fos en anglès. De mica en mica els més reticents van començar a soltar-se, i malgrat les 

dificultats que molts d’ells tenien en comprendre o parlar l’idioma, van intentar-ho tots.  

La següent classe pràctica era la pròpia de motors de corrent continu. Vaig separar la classe en 

3 grups, i van anar passant per la part del taller on tenia muntat el motor. A cada grup els vam 

ensenyar com connectar, activar i sobre tot, com fer les diferents configuracions explicades 

classe. Crec que va ser la part en la que s’ho van passar millor (segurament perquè un dels 

motors va estar a punt d’explotar).  

Com a activitat extra, que era un dels objectius del treball, tant el primer dia de classe com 

l’últim els hi vaig fer omplir una enquesta tant inicial com final (annex), per tal de poder saber la 

seva opinió, tant de l’anglès en general, com el fet de poder fer classes en aquest idioma i 

comparar-la amb l’enquesta final. Els resultats de l’enquesta seran als annexos(annex 1), però 

m’agradaria comentar uns quants punts que considero importants. 

 

 

Gràfica 1: Tres primeres gràfiques de l’enquesta inicial. 

De les primeres 3 preguntes, podem deduir que la seva pròpia visió del seu nivell d’anglès és 

baixa o fins i tot, molt baixa. Només una persona creu que té un nivell per sobre de la mitjana. 

Malgrat això, veiem que gairebé la meitat de la classe SI que han fet classes en anglès (a part 

de la pròpia assignatura). I la pregunta que més em va sorprendre, només 1 persona de les 20 
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que van respondre l’enquesta té un títol oficial. Per experiència personal, puc afirmar que tenir 

un títol oficial d’idiomes no és garantia de saber parlar o expressar-se en la mateixa (ja sigui 

per falta de pràctica, perquè fa temps que es va treure el títol, etc.), però si que dóna una certa 

garantia de coneixements gramaticals i lingüístics. En termes generals, la major part del nostre 

alumnat on té més mancances en quant al domini de les llengües estrangeres és en la part 

oral, i no tant en l’escrita.  

 

Gràfica 2: Enquesta inicial 

La gran majoria de la classe consideren que serà molt, o molt més difícil aprendre la mateixa 

assignatura, i només un considera que serà més fàcil. La primera impressió que sol tenir la 

gent quan pensar en canviar la llengua vehicular, és que les dificultats “es sumen”, quan en 

realitat no és així. Hem de pensar que el que intentar aplicar el CLIL és que tant el propi mòdul, 

com l’idioma, s’aprenen en paral·lel, mentre aprens l’assignatura, gairebé de rebot, vas 

aprenent l’idioma. Pot ser que per alguna persona, la sensació d’esforç necessari per aprovar 

l’assignatura augmenti, això és inqüestionable. 

 

 

Gràfica3: Enquesta inicial 

 

En aquest apartat, si que hi havia gairebé unanimitat. Consideren que aprendre i dominar 

l’anglès és una part realment important del seu aprenentatge. Però aquí ens podríem 

preguntar, si tots tenen tan clar la importància de l’anglès, perquè només hi ha una persona 

amb un títol oficial? 

És podria pensar en moltes causes, falta d’interès,  falta de recursos econòmics o temps per a 

poder estudiar. El que està clar és que, si ja al cicle poden fer classes en anglès, tindran una 

base per a poder continuar estudiant en el futur.  
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8. AVALUACIÓ  

 

Per decidir com s’avaluaria aquest nucli formatiu, vaig seguir les recomanacions del meu tutor. 

La nota principal seria un examen teòric, i hi hauria una part de nota “subjectiva” (un 10%) que 

seria l’actitud i participació a classe, que s’afegiria a la resta de notes de pràctiques que tenen 

els nostres alumnes. Així doncs, el 90% de la nota seria per aquest examen, que faria mitja, 

òbviament, amb la resta de pràctiques i notes que tindrien durant el tercer trimestre. 

La meva primera opció era fer una part de la nota teòrica, i una part pràctica (a part de la nota 

subjectiva). Però el meu tutor em va dir que aquest nucli sempre l’avaluaven d’aquesta manera, 

i també vaig pensar, que, tenint en compte les dificultats dels alumnes expressant-se en 

anglès, un examen escrit seria el més adient. 

L’examen (annex), comptava d’una sèrie de preguntes, on havien de respondre en anglès. 

Com he explicat a l’apartat “Adaptació del currículum a l’anglès”, els hi vaig posar dos normes 

per tal de motivar-los a escriure’l en aquest idioma (encara que també podien respondre en 

català): 

1- Les faltes gramaticals o d’ortografia, no descompten nota. L’objectiu és que jo pugui 

entendre el que ells m’estan intentant explicar. 

 

2- En cas de no respondre en anglès, només aconseguiran el 70% de la nota de la 

pregunta. 

 

 

Vaig decidir que l’examen, per tal d’avaluar si havien assolit els RA’s que tocaven, havia d’estar 

dividit en diferents activitats. El primer exercici és una pregunta per desenvolupar (no gaire 

llarga), on havien d’explicar que són, com funcionen, i posar algun exemple de motors de 

corrent continu. Primer avaluava els seus coneixements sobre la matèria, i a més, els feia 

escriure en anglès. 

 

La gran majoria de la classe va respondre en anglès, encara que alguns van decidir fer-ho en 

català.  

 

La segona activitat era escriure els noms en anglès de les parts d’un motor de corrent continu 

completant un dibuix. 

 

Seguidament, havia una tercera activitat amb 3 subapartats. El primer tractava  de nomenar i 

dibuixar les configuracions dels motors que havíem estudiat a classe.  

 

Als subapartats B i C, havien d’aplicar els coneixements apresos durant les pràctiques. A la 

primera part, havien de nomenar i descriure les característiques de les configuracions 

estudiades al taller, i a l’ultima dibuixar o explicar (podien escollir), com es connectava una 

d’aquests configuracions. 
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La puntuació de les preguntes és la següent: 

  

 

Examen 

Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 
 

  Sub. A Sub. B Sub. C 
20% 

TOTAL 

30.0% 15.0% 15.0% 20% 20% 100% 

Taula 4: Pes de les diferents activitats de l’examen. 

Hem pensar que el total del 100% només té en compte la part de l’examen, ja que com he 

explicat abans, el 10% s’afegirà a la resta de notes subjectives del trimestre.  

Després de pactar amb el meu tutor l’impacte que tindria al trimestre, vam decidir deixar el pes 

que normalment té aquest examen: 20% de la nota.  

Durant l’examen van haver molts nervis i dubtes (que jo només responia en anglès), i , 

personalment, m’esperava unes notes molt pitjors de les que vaig veure.  

 

El llistat de notes és el següent (els noms dels alumnes no hi són per tal de preservar la seva 

intimitat): 

 

Configuració i muntatge de sistemes 
elèctrics i electrònics 

ítems avaluatius 

3a Avaluació Motors de corrent 
continu Del 12/03/2013 al 15/06/2013 

alumne c 

alumne1 3,75 

alumne2 3,75 

alumne3 4,5 

alumne4 5,75 

alumne5 6 

alumne6 6,3 

alumne7 7 

alumne8 6,25 

alumne9 7,25 

alumne10 7,25 

alumne11 6,5 

alumne12 7,75 

alumne13 7,75 

alumne14 8 

alumne15 8,2 

alumne16 6,75 
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alumne17 9 

alumne18 9 

alumne19 10 

alumne20 7 

alumne21 10 

Taula 5: Resultats de l’examen per alumne 

Les notes han estat realment bones (malgrat tres suspesos, que sol ser el normal en aquesta 

assignatura com em van confirmar després) i a més, observant la mitjana (7 punts) i la 

campana de Gauss resultant: 

 

Gràfica 4: Resultats de l’examen aplicant la distribució normal (Campana de Gauss) 

 

Podem veure que la distribució envoltant el 7 és bastant semblant a una distribució normal, 

encara que les notes dels alumnes suspesos la fan deformar. 

Malgrat les bones notes, he de donar la meva opinió sobre l’examen. No crec que hagi sigut un 

examen especialment difícil, i a part, vaig ser molt “benvolent” a l’hora de corregir-lo (ja obviant 

la part de faltes ortogràfiques i gramaticals). Suposo que una situació no de prova si no oficial, 

les notes tendirien a aproximar-se més al 5. 

Encara això, estic molt satisfet dels coneixements adquirits per la classe i que, com he dit 

abans, gairebé tots hagin intentat escriure l’examen en anglès 
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9. EXTENSIONS DEL PROJECTE AL FUTUR 

 

De cara el futur, el fet d’haver provat aquesta tècnica a la pràctica i de veure els bons resultats 

tant acadèmics com d’engrescament envers la llengua dels alumnes, em motiva a voler provar-

ho durant una estada més llarga. Crec que pràcticament qualsevol mòdul o assignatura és 

podria fer utilitzant aquesta tècnica, i que seria realment profitós per als alumnes. 

 

El fet de traduir o preparar el material en anglès, no el podem considerar un esforç extra per 

part del professorat (molta part del material ja l’hem de traduir o adaptar al català), i una 

importantíssima part dels recursos que podem trobar tant en llibres com online ja estan en 

aquest idioma, així que potser, fins hi tot, ens estalviaríem feina. 

 

Malgrat tots aquests punts positius, m’agradaria remarcar alguns aspectes que poden ser 

problemàtics a l’hora d’implementar aquest tipus de tècniques. 

 

Primer de tot, el baix nivell del professorat català en llengua estrangera. Per poder implementar 

una tècnica d’aquest tipus, necessites un professorat amb un alt nivell de l’idioma. A part de 

tenir aquest professor, s’ha de garantir que, en cas de baixa, pugui tenir un substitut que també 

tingui aquest nivell i amb les característiques actuals del professorat, em sembla realment 

difícil.  

 

El següent punt que trobo problemàtic, és, la gran diferència de nivell entre els diferents 

alumnes de cada grup classe. Serà feina del docent adequar cada classe o mòdul i intentar 

oferir una atenció més personalitzada a qui tingui més dificultats.  
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10. CONCLUSIONS  

 

La primera proposta del treball era intentar fer una UF sencera en anglès, però després de 

parlar-ho amb el meu tutor van decidir fer un NF en comptes d’una UF pels següents motius: 

 Temps necessari per fer tota una UF 

 Trencar o canviar l’avaluació de la classe 

 Ser més complement a la feina del meu tutor, que substituir-lo durant 

una UF sencera. 

 Possible negativa del institut en canviar la programació d’una unitat 

formativa sencera. 

 Era la primera vegada que es feia al institut. 

 

 

Per tant, la decisió final va ser la de fer una “prova” amb aquest nucli formatiu. Durant les 

setmanes que van durar aquestes classes, la llengua vehicular dels alumnes, excepte algunes 

excepcions va ser el català i castellà, però, jo en tot moment vaig parlar, explicar i respondre en 

anglès, per tant podria dir que la llengua vehicular de la classe era l’anglès.  

Des de el punt de vista personal, l’experiència ha sigut realment gratificant. He vist com els 

prejudicis inicials dels alumnes a  aprendre en un altre  idioma anaven desapareixent al llarg de 

les classes, i com el seu interès per continuar aprenent anglès ha augmentat. El fet, a més de 

que els resultats dels exàmens hagin sigut molt semblants als que sol tenir el meu tutor en 

aquest tema, m’ha fet deduir que el nivell dels continguts no ha baixat malgrat canviar l’idioma, 

que és un dels principals objectius d’aquest sistema.  

Utilitzant l’enquesta final, també podem treure més conclusions. 

 

Gràfica 5: Enquesta final 

Podem observar el canvi respecte a l’enquesta inicial sobre la “dificultat” de fer les classes en 

anglès. La percepció dels alumnes ha passat d’una aclaparadora majoria que deia que seria 

molt més difícil (gràfica 2), a una gran majoria que diuen que és aproximadament igual. Aquest 

és un punt realment important del treball. Un cop els alumnes es dediquen a aprendre, el fet de 

que l’idioma no sigui el seu, acaba sent superflu.  
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Gràfica 6: Enquesta final 

 

Una altra dada important, sobre tot si la comparem amb la gràfica inicial,  és que un 89% dels 

alumnes tenen la intenció de treure’s un títol oficial en el futur. Hem de pensar que només 1 

d’ells el té en aquests moments. Això implica que el seu interès va més enllà de fer les classes 

del seu cicle en anglès, si no que també voldrien poder anar a una acadèmia o presentar-se a 

un examen oficial.  

Un altre punt important és la relativa “facilitat” a preparar les activitats, temaris etc. Sempre 

trobarem més informació, articles, i tota mena de recursos en anglès que en qualsevol altra 

llengua del món. Per tant aquest punt, no ha de ser gens difícil per al professorat que apliqui 

aquesta metodologia.  

Com a conclusions finals, considero que aplicar aquesta metodologia als CFGS és totalment 

viable amb una certa implicació per part de l’administració. Fa falta que el professorat català 

millori el seu nivell d’anglès, per tal de poder fer que els nostres alumnes, siguin  el més 

competitius possibles dins del marc, no només estatal o europeu, si no mundial. 
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