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1.INTRODUCCIÓ
La indiscutible primacia que avui ostenta la llengua anglesa en el món de les relacions internacionals ha
convertit l’ensenyança d’aquesta llengua en una necessitat cada vegada més urgent. Davant d’aquesta
necessitat és normal que els governs hagin decidit influir en la llengua anglesa dins dels programes
educatius dels seus respectius països.
Així i tot, és un fet el que els resultats obtinguts amb aquesta mesura no sempre hagin estat desitjats. La
falta de previsió per una banda, i la forta demanda de professorat per altra han fet que en molts casos
s’hagi tingut que confiar la tasca d’ensenyar aquesta llengua a professors sense la desitjada formació
didàctica.
Davant la realitat dels fets, si hi ha una llengua en el món actual amb característiques internacionals,
aquesta és sense dubte l’anglès.
És espectacular com, ja a partir de la Segona Guerra Mundial, i fins el dia d’avui, la llengua anglesa, ja
sigui per raons històriques o per altres factors ben diversos, estigui canviant de manera constant. A part de
raons històriques, pot valer com explicació d’aquest fet la raó de conveniència pràctica que ha suposat per
a molts dels països la incorporació d’una llengua senzilla com és l’anglès, que serveix de mitjà comú de
comunicació amb els pobles veïns i amb la resta de la humanitat. Tot i això resulta espectacular cóm de
mica en mica, aquesta llengua s’ha anat introduït a països mes aviat desenvolupats. Països com
Dinamarca, Suècia, Alemanya, Àustria i Rússia. Tots aquests països l’han imposat com llengua obligatòria
en els seus programes educatius.
En el cas d’Espanya, aquesta tampoc n’és una excepció. L’ensenyança de l’idioma ha anat conquerint
territori en els centres educatius del país, fins arribar al punt de convertir-se en l’actualitat en la llengua
estrangera més estudiada. El que s’intenta cada vegada més és solucionar una necessitat que es venia
sentint des de feia temps en la nostra societat espanyola. L’anglès ha irromput les cultures occidentals, i
Espanya no podia quedar-se al marge.
Aquest intent i voluntat des de fa anys per part de diverses parts i organismes d’introduir l’anglès als
currículums de primària i secundària, al dia d’avui està fent efecte, doncs l’assignatura d’anglès és ja oficial
des de fa anys als currículums escolars. Però recordem que en no en tots els àmbits educatius el
panorama divisa una estructura semblant, ja que actualment, en els estudis postobligatoris, l’estudi de la
llengua anglesa també és fonamental, i fins el dia d’avui són molt pocs els Cicles Formatius que tenen un
mòdul de llengua anglesa adaptat als seus currículums. S’ha de tenir en compte que cada any són més el
nombre d’alumnes que opten per matricular-se i cursar Cicles de les 26 famílies professionals diferents
que es poden escollir, i tant Cicles de Grau Mitjà com Superior.
Si posem d’exemple el cas de Catalunya, la Generalitat està preparant a dia d’avui noves titulacions de
Formació Professional entre la que s’inclou el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Prevenció i extinció de
riscos i salvaments, o el Grau Mitjà d’instal·lacions d’aigua entre d’altres. També s’estan duent a terme
moltes adaptacions curriculars en diferents Cicles Formatius per tal d’incloure noves competències i
coneixements necessaris per atendre les necessitats de l’alumnat i recordant sempre la intenció de millora
de la formació professional i del món laboral dels estudiants.
Cal tenir present doncs la necessitat de l’estudi de l’anglès en els Cicles Formatius ja que avui en dia
urgeix l’estudi d’aquesta llengua tal i com s’ha explicat abans, ja que és una llengua universal i molt
necessària per la formació de l’alumnat. Quanta més preparació en quant a contingut, nivell d’idioma etc.
tinguin els alumnes durant el seu aprenentatge, més ampli serà el territori on podran optar a treballar, una
vegada finalitzats els estudis.
Afortunadament, amb aquesta sèrie de canvis, i amb la introducció de la LOE als currículums de la F.P, hi
ha un gran nombre de Cicles Formatius, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior que aprofiten el canvi de
llei per introduir el mòdul de la llengua anglesa com aprenentatge obligatori en els seus currículums per
l’any vinent. Però tot i això no és suficient, ja que penso que la llengua anglesa hauria d’estar des de fa
anys al currículum de tots els Cicles Formatius.
A més a més la importància d’ensenyar la llengua anglesa als joves alumnes està fora de tot dubte. És
necessari tenir en compte que com més aviat els alumnes estudien l’anglès menys dificultat tenen a l’hora
d’aprendre-ho.
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L’espectacular creixement del nombre de nens i nenes que han començat a estudiar anglès al nostre país
durant els últims anys ha anat amb augment. Si bé ens fixem en el número d’alumnes que es matriculen
en acadèmies, per ampliar i reforçar el coneixement donat a l’escola... veurem que cada vegada va a més.
Això implica que els alumnes estan disposats a posar-hi molta dedicació a aquest fet que es considera tant
important. Darrera d’aquest moviment estan les famílies que intenten respondre a les necessitats dels
seus fills i per això la mobilització dels seus fills per a que aprenguin la llengua anglesa es més que
evident.
Així doncs, la consegüent demanda per part de pares, dels propis estudiants... i els canvis que el
Departament d’Ensenyament, en el cas de Catalunya està duent a terme per ajustar de nou els
currículums, centra la qüestió en el pas següent: els professors, i això implica que aquests segueixen i han
de seguir la necessària especialització de la llengua anglesa amb el fi de donar resposta ràpida a la
situació plantejada. L’esforç per posar-se al dia amb aquests coneixements didàctics, i l’esperit d’entrega
amb el que s’han dedicat a la feina diària es valora de manera extraordinària i fa possible que a l’hora de
donar anglès a una classe d’un Cicle sigui més fàcil, doncs el professor té la formació adequada i
necessària de l’idioma.
Com s’ha pogut comprovar, quan un alumne acaba la ESO (Educació Secundària Obligatòria) i decideix
estudiar Formació Professional, el nivell d’aquest alumne és molt baix o inexistent, ja que l’anglès que ha
aprés fins el dia d’avui és un nivell molt bàsic, o fins i tot es dona el cas que molts cops els alumnes no han
tocat l’anglès des de fa molt de temps, i a l’hora de fer un Cicle ja no se’n recorden. Això dificulta que els
alumnes, sense haver estudiar anglès durant el cicle puguin tenir una base d’anglès tècnica dels seus
estudis.
Si hem de buscar responsables a l’hora de centrar-nos en el fet de per què un alumne no té un nivell
d’anglès bàsic i necessari per els estudis d’F.P. que està cursant, els únics els quals no se’ls pot retribuir
grans culpes són als alumnes mateix. Des del Departament d’Educació s’està prenent consciència
d’aquest fet i s’està introduint poc a poc l’anglès als Cicles Formatius, tal i com s’ha dit, però tot i això avui
en dia encara són molt els cicles formatius que no tenen un mòdul d’anglès ni un RA d’un mòdul específic
amb anglès.
Tot aquest plantejament sorgeix d’una motivació personal meva, ja que per als meus estudis i per a mi
mateixa l’anglès sempre ha sigut molt important. Sempre m’han inculcat l’aprenentatge d’aquesta llengua, i
he intentat i intento estudiar-la el màxim de temps possible l’anglès per tal de no quedar-me enrere i tenir
present que en el moment que em sorgeix la necessitat d’utilitzar l’anglès pels estudis, treball etc. l’utilitzo
sense problemes.
Doncs bé, el fet de realitzar les pràctiques docents del màster m’ha donat l’oportunitat de veure cóm
funciona el Cicle Formatiu de Preimpressió en Arts Gràfiques (Arts Gràfiques és la meva especialitat), i he
vist la importància de que els alumnes aprenguin anglès, ja que dia a dia es troben amb la necessitat
d’utilitzar la llengua, i molts dels alumnes no saben usar-la de forma adequada o tenen un nivell molt baix o
fins i tot nul. Més d’un cop l’alumne li ha tocat treballar amb els ordinadors de l’aula on els programes que
s’utilitzen per fer les tasques són en la llengua anglesa, i els problemes de l’alumne per entendre i torbar al
menú totes les funcions ha estat realment complicada.
Fa poc es va publicar de manera oficial a la Xtec els currículums definitius dels cicles formatius per l’any
vinent, i va ser tota una sorpresa veure que en el C.F.G.M. de Preimpressió en Arts Gràfiques (LOGSE)
1
que l’any que vinent passa a anomenar-se C.F.G.M. Preimpressió Digital ja que passa a ser LOE, tindrà
un mòdul d’anglès tècnic de 99 hores.
Així doncs, degut al descobriment de la necessitat de la llengua anglesa en el Cicle de Preimpressió en
Arts Gràfiques i amb la implantació del mòdul de llengua anglesa pel curs vinent, tractaré d’introduir
l’anglès en el currículum de l’ensenyança d’aquest Cicle atenent a les necessitats dels alumnes i intentant
fer un anglès on els alumnes aprenguin el màxim possible. Sobretot el mòdul tindrà com a base una nova
metodologia i manera d’ensenyar l’anglès diferent a la que fins ara s’havia dut a terme a les aules, per tal
d’innovar i que l’alumne gaudeixi aprenent. Les eines TIC també tindran molt protagonisme en aquest
ensenyament. Comencem!

1

C.F.G.M. de Preimpressió en Arts Gràfiques (LOGSE) a C.FG.M. de Preimpressió Digital (LOE). El canvi de
nom del Cicle està directament relacionat amb les noves tecnologies i avenços de la impremta d’avui. Cada vegada
s’utilitza maquinària més digital, i amb això és necessari adaptar el Cicle a aquests nous processos digitals actuals.
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2. CONTEXT DEL PROBLEMA
Com la introducció del mòdul de la llengua anglesa serà per l’any vinent, cal que ens centrem ja en el nou
Cicle anomenat Preimpressió Digital. Aquest és un Cicle de Grau Mitjà que està igual definit que el fins el
dia d’avui vigent Cicle de Preimpressió en Arts Gràfiques (LOGSE).
Per contextualitzar:
El C.F.G.M. de Preimpressió Digital pertany a la família d’Arts Gràfiques. Aquest estudi de Grau Mitjà té un
total de 2.000 hores i per tant es cursa en dos anys. Com s’ha esmentat fa un moment, en el currículum
del Cicle de Preimpressió en Arts Gràfiques (LOGSE) vigent fins finals d’aquest any no constava cap
mòdul de l’ensenyament de la llengua anglesa, i amb la introducció de la LOE el Cicle es recicla i entra a
impartir-se un mòdul d’anglès de manera obligatòria, amb un total de 99 hores. El mòdul es donarà durant
el primer curs del Cicle per a que els alumnes, ja des del començament dels estudis es familiaritzin amb
l’idioma. (Requisit establert en les orientacions del currículum del Cicle).
Les pràctiques docents del màster m’han permès viure la realitat de la mancança de la llengua anglesa en
aquests estudis d’una manera molt propera. Amb la introducció per l’any vinent de l’anglès, dedicaré les
pàgines següents a introduir el mòdul de la llengua anglesa al cicle.
2.1. QÜESTIONS A TRACTAR
Les qüestions les quals ens fixarem a l’hora d’implantar el mòdul de la llengua anglesa són:
•

Que els alumnes, a partir de la introducció de la llengua anglesa al cicle reconeguin la
importància de l'anglès i la necessitat del seu estudi per assolir els continguts.

•

La professionalització adequada del professorat per a impartir la classe d’anglès. Que el
professor sigui capaç de dur a terme un ensenyament-aprenentatge de l’idioma adequat a partir de
les competències demanades per el Departament d’Ensenyament.

•

La utilització d’una metodologia adequada i el desenvolupament d’ activitats amb l’ajuda d’eines
TIC/TAC partint dels diferents nivells d’anglès dels alumnes. Tenir en compte el que s’anomena
l’artificialitat de la llengua anglesa el qual després farem referència.

•

Seguir el grau de motivació de l’alumnat per a veure com aquests responen amb la introducció del
mòdul (M.A.P.E.II: qüestionari per a valorar la motivació de l’alumnat).

•

Obrir fronteres i donar pas als alumnes a viatjar a l'estranger per aprendre l'idioma (a partir de
beques de la F.P. com la beca Leonardo Da Vinci) i ampliar així les oportunitats de cara al món
laboral, tan a nivell nacional com internacional.

2.2. LA NECESSITAT DE L’ANGLÈS AL CICLE FORMATIU
Com s’ha esmentat, fins el dia d’avui la llengua anglesa no ha entrat en el terreny de la família de les Arts
Gràfiques. No hi ha cap motiu aparent pel qual aquesta llengua no tingui que estar en els currículums de la
F.P. si tenim en compte que té la mateixa importància que la resta de mòduls del currículum del Cicle.
Durant el meu període de pràctiques a l’institut he pogut veure que els alumnes tenen dificultats a l’hora de
realitzar una feina i trobar-se conceptes que estan amb anglès. Problemes que si no fos per la llengua
sabrien resoldre de manera fàcil.
Els alumnes del Cicle utilitzen ordinadors Macs on hi ha instal·lats tots els programes necessaris per
treballar en la matèria. El problema és que molts d’aquests programes estan instal·lats amb anglès, i no
solament als ordinadors de l’Institut, sinó també als ordinadors de les empreses i impremtes on els
alumnes fan les pràctiques del Cicle, o fins i tot quan l’alumne ja es troba treballant.
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Si l’alumne no sap manejar els programes amb anglès es crea una dificultat afegida al treball, i pot arribar
a frustrar a l’alumne, ja que li dificulta la tasca i li enredereix l’entrega del treball. Per això és necessari que
l’anglès que s’imparteixi es faci amb l’objectiu de que els alumnes coneguin els conceptes tècnics que
s’utilitzen en el treball diari de les Arts Gràfiques.
Alguns dels programes Adobe CS4 que els alumnes utilitzen i creen dificultats per l’idioma són els
següents:
•
•
•
•

Programa InDesign de maquetació de revistes i diaris
Programa Preps de imposició de la Imatge
Programa Phtoshop de retoc d’imatge
Programa Illustrator de dibuix vectorial

L’alumne ha de tenir clar que el principal problema no són els programes que fa servir que estan instal·lats
amb anglès, sinó la falta de coneixement que té ell mateix dels termes anglesos que apareixen en el
programa. Per molt que l’alumne es queixi quan més d’un cop es trobi en una situació com aquesta i opti
per acudir a un diccionari català-anglès per solucionar els seus dubtes, el problema seguirà existint, i
solament si els alumnes estudien anglès es podrà tractar aquest problema.
Una de les propostes per el treball dels conceptes tècnics de les Arts Gràfiques dels alumnes seria, ja des
de la primera sessió, la creació d’un diccionari català-anglès tècnic de la matèria. Aquesta activitat de
creació d’un diccionari permetrà durant el mòdul de la llengua anglesa ampliar-lo dia a dia. D’aquesta
manera, una vegada els alumnes tinguin els coneixements del vocabulari apresos el treball els hi serà més
fàcil.
DICCIONARI CATALÀ

DICCIONARI ANGLÈS

Maqueta
Impressió
Preimpressió
Imprimir
Corregir
Enquadernació
A fibra
Ajustos tonals
Repintat
Revista

Layout
Press
Prepress
Printing
Correct
Binding
Long grain
Tone settings
Setoff
Magazine

OBJECTIU. Amb aquesta activitat el que es pretén és que els alumnes coneguin i memoritzin els
conceptes bàsics que els alumnes es trobaran dia a dia.
Un altre problema detectat dels alumnes amb l’anglès és el fet de que molta informació interessant sobre
el món de les Arts Gràfiques està en la llengua anglesa. Des de pàgines webs on hi ha informació sobre
les màquines d’impressió. La marca Hildagernt (www.hildagernt.com) n’és un exemple. Aquesta és una de
les marques més bones de maquinària d’Arts Gràfiques i és anglesa. Es pot trobar la pàgina traduïda, però
molta de la informació molts cops no ve traduïda i crea certs problemes. (Annex 1)
A part, el món de les Arts Gràfiques arreu de la Unió Europea és un sector molt valorat ja que a diferència
de l’Estat Espanyol que solament trobem el mòdul d’F.P. d’Arts Gràfiques, a la resta de països de la UE es
realitza el mòdul d’F.P i a part també el Grau d’Arts Gràfiques, és a dir, una carrera universitària que aquí a
Espanya no existeix. D’aquesta manera, molta de la informació d’aquest sector estarà amb anglès. Per
això és important que els alumnes que es dediquen a estudiar aquesta matèria, puguin tenir unes nocions
bàsiques d’anglès on es puguin comunicar amb destresa i que els impulsi si ho desitgen a continuar
estudiant. I per això necessitaran l’anglès per a comunicar-se i que aquest no sigui un problema, sinó tot al
contrari, una porta oberta. Per això cal incentivar a l’alumnat per a que aquest conegui i se n’adoni de la
importància de la llengua i faci l’esforç d’intentar aprendre.
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2.3.PROFESSORAT
Una part fonamental per l’aprenentatge dels alumnes és la importància del grau de preparació del
professor. Per a poder dur a terme el mòdul d’anglès plantejat en aquest treball és necessari tenir un
professorat ben qualificat per la tasca, per a que els alumnes realment aprenguin.
El professorat ha de tenir el nivell demanat assolit per impartir les classes d’anglès. Els alumnes
necessiten que el professor expliqui una matèria de la manera més pràctica i aplicable possible. Els
alumens del cicle, a partir de les pràctiques docents vaig poder experimentar que la manera en que se’ls hi
explica el contingut ha de ser una manera molt pràctica i sempre aplicant exemples que ajudin a fer-se la
idea d’allò que s’està explicant. Solament d’aquesta manera els alumnes entendran els conceptes. Són
alumnes que apliquen tot el que se’ls hi ensenya al món laboral, per això com més pràctica sigui la
explicació millor. Així doncs és clau que el professor esculli una metodologia i recursos eficaços segons les
necessitats dels alumnes.
Un bon professor ha de conèixer el nivell dels seus alumnes, haurà de tenir present quin és el grau de
nivell d’anglès que cadascú té en el moment de començar el cicle, ja que l’ensenyament variarà segons el
grau de coneixement.
A més a més, la manera en que un professor explicarà la matèria als alumnes, i la motivació i ganes que
es dediquin en el procés es veurà directament als alumnes, que aprendran més o menys segons aquestes
circumstàncies.
“Un bon professor ha d’ensenyar basant-se en com li agradaria que li expliquessin a ell aquell
contingut”. A part de tenir en compte els punts esmentats, és clau que el professor, abans de començar
la classe es pregunti a ell mateix cóm li agradaria que li ensenyessin l’anglès, perquè així és com haurà
d’ensenyar.
2.4.CREACIÓ DE LES CLASSES
Per a concloure aquest punt el que es proposa és que el professor creï una sèrie d’activitats seguint una
metodologia que resulti òptima per al coneixement de la llengua anglesa dels alumnes.
Del que es tracta doncs és de complir l’objectiu final: que els alumnes aprenguin l’anglès tècnic de les Arts
Gràfiques, i per això es partirà d’una metodologia que serà la clau de l’aprenentatge dels alumnes, i unes
activitats força dinàmiques i engrescadores per a que els alumnes trobin atractiu aprendre l’anglès.
Durant aquest procés no es tractarà de que el professor doni molta gramàtica i que els alumnes se
l’estudiïn, sinó també que els alumnes s’ho passin bé aprenent.
La necessitat del tipus d’anglès serà un anglès molt tècnic, on es recullin tots els termes específics de les
Arts Gràfiques amb anglès. I per això el professor haurà de fer de guia i escollir la manera òptima de posar
en marxa les activitats, així la motivació de l’alumnat serà més que evident i les ganes i esforç per treballar
tindran una recompensa final: l’aprenentatge de la llengua.
Per aconseguir la eficàcia i motivació de l’alumnat es tindran en compte les tecnologies TIC/TAC a l’aula
(Tecnologia de la Informació i la Comunicació), ja que seran de gran ajuda en la consecució de l’objectiu
final. El professor es familiaritzarà primer amb les eines precises per entendre el seu funcionament, i
després marcarà unes pautes als alumnes per a fer les activitats a partir d’aquesta tecnologia.
El que es pretén amb les TIC es buscar altres maneres innovadores i engrescadores de dur a terme la
classe en la que l’alumnat participi de manera activa, aprengui a realitzar les activitats de manera
autònoma e independent, i a la vegada que aprengui a treballar amb grup.
2.5. MOTIVACIÓ DELS ALUMNES A L’AULA
El que es pretén es que els alumnes, durant el procés aprenentatge assoleixin els coneixements de la
llengua, i per això és necessari un factor molt important: la motivació a l’hora de realitzar les activitats.
La motivació és necessària en cada un dels treballs que els alumnes realitzaran. Una persona arribarà a
estar motivada si fa l’esforç ella mateixa per motivar-se i seguir endavant. El professor ajudarà en el
procés de motivació de l’alumnat i per això és necessari que tant professor com alumne tingui una bona
relació i que hi hagi un ambient prominent a l’aula. Si el professor s’ho passa bé explicant, l’alumne també.
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA
3.1. L’ANGLÈS EN ELS CICLES FORMATIUS
Del que es tracta és d’introduir el mòdul de la llengua anglesa al cicle de Preimpressió Digital. Abans s’ha
esmentat que en el C.F.G.M. de Preimpressió Digital, amb el pas de la LOGSE a la LOE entra a impartirse el mòdul d’anglès.
En aquest cas en concret la introducció de l’anglès s’ha donat d’aquesta manera, però el fet que en un
Cicle Formatiu s’imparteixi el mòdul d’anglès o no sempre depèn de si estem parlant d’un currículum LOE
o LOGSE, o si en el Cicle que es dona la llengua d’anglès sigui més o menys necessari el fet de tenir
l’assignatura d’anglès.
Hi ha moltes famílies, que ja des de la creació del Cicle en els seus inicis amb versió LOGSE ja han tingut
adaptat el mòdul de la llengua anglesa, com és el cas de la família d’hostaleria, turisme, administració i
finances, activitats maritimopesqueres entre d’altres. En tots els Cicles Formatius hauria d’haver estat així,
i no el fet de que encara avui l’anglès continu mancant en molts cicles.

3.2. CONEIXEMENT DELS TIPUS DE MÒDULS D’ANGLÈS EN UN CICLE
Cal diferenciar, abans de tot, els dos tipus d’anglès que avui en dia es poden trobar en els Cicles
Formatius, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.
A l’hora de centrar-se en el desenvolupament del mòduls és important atendre a les necessitats d’aquest.
Per aquest motiu cal distingir entre el tipus d’anglès que es pot donar en els Cicles Formatius de Grau
Mitjà i en els Cicles Formatius de Grau Superior.
A) En els Cicles Formatius de Grau Mitjà el tipus d’anglès que es demana segons el cicle pot ser de dos
necessitats concretes:
1. Ensenyança de l’anglès
El professor que impartirà el mòdul d’anglès serà un professor d’anglès (PS AN)
El tipus d’anglès que s’impartirà és un anglès on els alumnes aprendran els aspectes
gramaticals, orals i de comprensió propis de la llengua anglesa.
2. Ensenyança de l’anglès tècnic
En aquest cas el professor que impartirà el mòdul serà o bé un professor d’anglès (PS AN), o bé
un professor de secundària (PS) o un professor tècnic (PT). Tots dos últims especialitzats en la
matèria d’Arts Gràfiques i indicats amb requisits nivell B2 de llengua anglesa marcat pel Marc
Comú Europeu (mirar quadre equivalències dels nivells d’anglès pàgina següent)
A més a més del mòdul, segons queda especificat en les orientacions del mòdul d’anglès del
currículum del cicle, es donarà també un Resultat d’Aprenentatge (RA) amb anglès d’un dels
mòduls que s’imparteixen al C.F. En aquest cas la matèria la impartirà un professor de
secundària (PS) o un professor tècnic (PT) corresponent del mòdul on s’inclourà el RA de
llengües estrangeres que recullen les orientacions. En aquest cas els professors no se’ls demana
cap tipus de prerequisits en formació de llengües.
El tipus d’anglès que s’impartirà en el mòdul d’anglès tècnic (2) és diferent al del mòdul
d’angles(1), ja que del que es tracta en aquest mòdul és que els alumnes, a part d’aprendre les
competències orals, escrites etc. de la llengua anglesa és que també aprenguin el vocabulari
tècnic de les Arts Gràfiques en anglès, és a dir, que sàpiguen comunicar-se utilitzant el
vocabulari de les Arts Gràfiques.
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B) En els Cicles Formatius de Grau Superior el tipus d’anglès que es demana serà el següent:
Les úniques indicacions que hi ha, les orientacions de la Generalitat, que indiquen el RA a incloure
en els mòduls relacionats. En aquest cas, la matèria la impartirà un professor de secundària (PS) o
un professor tècnic (PT) del mòdul on decidim incloure el RA de les llengües estrangeres que
recullen les orientacions. En aquest cas sense cap tipus de prerequisits en formació de llengües.
Quadre equivalències nivell d’anglès demanats als professors PS/PT del C.F.G.M:

Imatge1: Nivell B2 demanat per als PT/PS dels mòduls C.F.G.M. amb anglès tècnic

De manera resumida l’aprenentatge de l’anglès queda de la següent manera
DIFERENCIACIÓ DELS DOS CICLES
C.F.G.M.

Mòdul d’anglès

PROFESSORS QUE L’IMPARTEIXEN
PSAN
2

PAS 1. PSAN o bé un PS /PT amb nivell B2
Mòdul d’anglès tècnic
PAS 2. Or: La introducció d’1 RA d’un Mòdul en anglès
Impartit per un PS/PT sense especificació de
nivell d’anglès.
C.F.G.S.

PAS 1. PS/PT amb nivell B2
PAS 2. Or: La introducció d’1 RA d’un Mòdul en anglès
Impartit per un PS/PT sense especificació de
nivell d’anglès.

2

PS AN: Professor de secundària d’anglès
PS: Professor de secundària
PT: Professor tècnic
Or: En les orientacions s’especifica un RA d’un Mòdul en concret que s’ha d’explicar en anglès
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El tipus d’anglès que es desenvoluparà al llarg del Mòdul d’anglès serà l’anglès tècnic del C.F.G.M. (PAS 1
i PAS 2 del quadre de la pàgina anterior) de Preimpressió Digital. Serà l’anglès tècnic de 99 hores totals,
tal i com s’especifica en la LOE del C.F:
C.F.G.M. PREIMPRESSIÓ DIGITAL
Mòduls Professionals
01 Tractament de textos.***

02 Tractaments d’imatges en mapa de
bits.***

Hores
màx-mín HLLD
165

264-231

0

33

Unitats formatives
UF1 Equips i programari de tractament
de textos

15

UF2 Digitalització de textos

50

UF3 Tractament digital de textos

80

UF4 Aplicació de normes de correcció

20

UF1 Classificació i preparació d’originals
d’imatge.

20

UF2 Obtenció d’imatges digitals

40

UF3 Ajust dimensional i tonal de les
imatges
UF4 Realització de fotomuntatges
03 Imposició i obtenció digital de la
forma impressora.*

132-99

04 Impressió digital.*

165-132

05 Compaginació.****

165

60
31

UF1 Traçat i imposició digital
UF2 Obtenció digital de formes
impressores
UF 1 Tractament de la informació digital
UF 2 Preparació de matèries primeres,
consumibles i equips d'impressió digital
UF 3 Impressió, acabats i manteniment
preventiu amb dispositius digitals

40

0

UF1 Elaboració de maquetes i fulls d'estil

25

UF2 Compaginació de productes
editorials
UF3 Compaginació de productes extraeditorials
UF4 Correcció de proves de
compaginades
UF1 Imatges vectorials i retolació

33

33

99

0

07 Identificació de materials en
preimpressió.****

132

0

198-165

80

UF5 Obtenció de proves de color

06 Il·lustració vectorial.*

08 Realització de publicacions
electròniques.**

Hores
mínimes

33

59
25
47
60

60
60
20
40

UF2 Composició infogràfica i il·lustració

59

UF1 Processos i productes gràfics

32

UF2 Formes impressores i emulsions

20

UF3 Suports d’impressió

60

UF4 Tintes d’impressió
UF1 Preparació d'arxius de text,
d'imatge, vídeo i so

20

UF2 Realització d'animacions

30

UF3 Creació i publicació de pàgines web
UF4 Compaginació i publicació de llibres
electrònics

40

UF5 Realització de productes multimèdia

20

UF1 Incorporació al treball

66

15

60

09 Formació i orientació laboral.

99

0

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

10 Empresa e iniciativa emprenedora.

66

0

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

11 Anglès tècnic.

99

0

UF1 Anglès

99

12 Síntesi.
13 Formació en centres de treball.

66
350

10
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Així doncs, en el cas del mòdul d’anglès tècnic del C.F. de Preimrpessió Digital l’impartirà el cos del
professorat següent:
C.F.G.M. Cos del professorat que imparteix la matèria
PAS 1. PS AN o bé un PS/PT amb nivell B2

PAS 2. A més a més del mòdul, i tal i com s’especifica en les orientacions del nou Currículum en LOE del
C.F.G.M, també es durà a terme un Resultat d’Aprenentatge (RA) d’un dels mòduls que es cursen al Cicle
amb anglès. El Resultat d’Aprenentatge d’aquest és els següent:
Resultat d’Aprenentatge a introduir en un dels mòduls
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.

I en el cas del RA d’un mòdul l’impartirà el cos del professorat següent:
C.F.G.M. Cos del professorat que imparteix la matèria
PAS 2. Or: La introducció d’1 RA d’un Mòdul en anglès
Impartit per un PS/PT sense especificació de
nivell d’anglès

La raó per la qual és necessari un anglès tècnic al Cicle de Preimpressió Digital és clarament obvia. La
introducció de l’anglès al Cicle es fa amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en
situacions professionals habituals en la presa de decisions en l’àmbit laboral.
D’aquesta manera els alumnes, en el moment que treballin estaran preparats per desenvolupar una
activitat amb programes amb anglès, entendran els continguts de les Arts Gràfiques en anglès, seran
capaços de mantenir una comunicació i conversa amb la llengua anglesa sense problema algun i aquest
fet els pot obrir portes tant a treballar en la industria de les Arts Gràfiques a nivell nacional com a nivell
Europeu, ja que l’idioma no serà un inconvenient pels alumnes. Si els alumnes no estan capacitats per
comunicar-se i portar a terme activitats amb programes amb llengua anglesa no estaran capacitats per
enfrontar-se al món laboral que els espera després.
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A partir d’ara quantes fa referència al mòdul de la llengua anglesa ja sabem que ens estem referint a l’anglès tècnic.
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3.3.COMPETÈNCIES SEGONS EL CURRÍCULUM
Per a que els alumnes aprenguin a desenvolupar les paraules tècniques de les Arts Gràfiques en anglès
és necessari i fonamental reforçar les quatre competències bàsiques de l’anglès:
1. Competència comunicativa oral
L’alumne pot millorar mitjançant presentacions i exposició de projectes en anglès.
2. Competència comunicativa escrita (lectura, escriptura)
3. Competències comunicativa audiovisual (motivació per a l’ús de les tecnologies i la capacitat
de creació)
4. Competència literària: (comprensió de la matèria)
La Formació Professional té la funció de preparar als estudiants per a que estiguin a l’altura de les
exigències que planteja el mercat de treball, proporcionant-los-hi una formació polivalent que els hi permeti
adaptar-se a les modificacions laborals que puguin produir-se al llarg de la seva vida. La manera de dur a
terme els objectius d’aprenentatge i seguir les competències bàsiques és utilitzant una metodologia
adaptada al tipus d’alumnat del Cicle Formatiu.
A partir de la realització de les pràctiques docents al centre de F.P. he pogut adonar-me’n que a l’hora
d’impartir una classe, l’alumnat demana una explicació clara acompanyada d’exemples, esquemes etc.
perquè els hi permet adaptar la teoria a la pràctica.
Així doncs, si les explicacions cobreixen les necessitats dels alumnes, els hi serà més fàcil relacionar
coneixements nous amb d’altres que ja coneixien de manera prèvia. Aquest tipus d’aprenentatge
s’anomena aprenentatge significatiu, i a la metodologia presentada a continuació se’n parlarà.
També és molt útil, portar als alumnes al laboratori per a dur a terme experiments amb tintes, ceres
Dennison, o dur a terme activitats amb màquines digitals d’impressió Offset, Serigràfiques... Els alumnes
veuran el seu funcionament real, com si es tractés del treball en una impremta. Això ajuda als alumnes a
fer-se una idea del que se’ls està explicant i ho entenen d’una manera més clara i organitzada.
En el mòdul de la llengua anglesa és necessari adaptar totes aquestes necessitats que demana l’alumnat
a les Competències Bàsiques i Resultat d’Aprenentatge (RA) del cicle amb la finalitat de que els docents
es formin de la millor manera possible.
S’ha de tenir en compte que l’anglès, ja sigui per la seva dificultat o per altres motius és una matèria que
costa fer atractiva als alumnes, per això cal tenir en compte que la introducció d’avui en dia de les TIC/TAC
al mòdul d’anglès, tal i com es parlarà en els punts següents, servirà per fer la matèria més interessant, i
que els alumnes aprenguin l’anglès de manera dinàmica, divertida i eficaç.
3.4. TIPUS D’ALUMNAT
La metodologia presentada per la consecució del mòdul de la llengua anglesa ha de representar un nou
enfoc a l’ensenyança de l’anglès als alumnes del cicle, unes classes que engresquin i motivin l’alumnat.
Per a que la metodologia presentada pugui ser considerada com a tal, cal tenir en compte tres aspectes
importants:
v Quins elements concrets de la llengua pretenen ensenyar
v Cóm aconseguir els objectius
v Quan han de tenir lloc cada un dels passos que condueixen a la consecució dels objectius
proposats.
S’ha de tenir en compte que l’aprenentatge de l’anglès varia en funció del nivell que cada alumne ha
assolit de manera individual fins el dia d’avui. Hi ha una sèrie d’alumnes que comencen amb un anglès
d’un nivell 0, llavors l’aprenentatge de la llengua els hi costarà molt més que d’altres han anat a una
acadèmia d’anglès durant molt de temps i han millorat notablement.
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Com totes les opcions són possibles, i es donen habitualment, torno a reiterar la importància del grau de
coneixement d’anglès de l’alumne al principi de tot del mòdul, i com fer que aquest millori el seu
coneixement a mesura que el curs avança. A l’apartat de l’avaluació d’aquest treball es té en compte el
nivell de l’alumnat al començament de les classes, i per això és durà a terme una prova de nivell al
començament de tot per a veure el nivell d’anglès de cadascun dels alumnes en particular.
El que es farà és dissenyar diferents tipus d’activitats segons el grau de coneixement de la llengua anglesa
de l’alumne. El propòsit és que l’alumne estigui acompanyat en tota la fase d’aprenentatge, que no es
perdi en les explicacions i exercicis que s’aniran fent a l’aula, i així l’estudiant assolirà els objectius i
competències del mòdul d’anglès.
Independentment del nivell de cadascun dels alumnes a l’inici del mòdul, és necessari que tots ells
parteixin d‘uns principis basics ben marcats:
¶ El llenguatge és fonamental per parlar
¶ El llenguatge és un conjunt d’hàbits
¶ S’ha d’ensenyar la llengua, no ensenyar sobre la llengua
Una llengua és el que els parlants natius diuen, no el que algú opina què haurien de dir.
Cada llengua és diferent. Per això cada llengua té la necessitat de ser tractada de manera diferent.
La forma concreta de presentar l’anglès es fa a través de diàlegs (competència comunicativa oral), i a més
de tenir en compte la introducció ordenada dels problemes estructurals, reprodueix de la manera més
eficaç possible situacions de la vida quotidiana.
Aquesta presentació oral va seguida d’una intensa labor de repetició per part del professor i alumnes, amb
l’objectiu de que aquests imitin la seva pronunciació i memoritzin al mateix temps les estructures que
formen part del diàleg. Per a portar a terme aquesta fase d’imitació i memorització, s’utilitza primer la
repetició en conjunt per a passar després a la repetició individual. Si es realitza d’aquesta manera els
alumnes poc a poc perdran la por a parlar amb anglès, s’escoltaran entre uns i altre i aniran perfeccionant.
La tasca del professor amb els alumnes no acaba aquí. A continuació es passa a la pràctica dels models
estructurals (patern practice) apresos en el transcurs del diàleg. Aquesta pràctica és considerada de gran
importància, ja que el domini d’aquests models estructurals és el que posteriorment permetrà a l'alumne
formar-se sense dificultat i d’un mode casi mecànic, infinitat de frases o expressions calcades
estructuralment d’aquells models. Les tècniques utilitzades per realitzar aquestes pràctiques són múltiples:
exercicis de substitució simple o múltiple, transformacions, completar frases, etc.
El vocabulari es també objecte d’un tractament minuciós. A través d’un estudi previ sobre la freqüència
d’us s’estableix un ordre de prioritat en l’ordre d’aparició de cada una de les paraules que formen part de
les diferents estructures gramaticals que intervenen en les frases utilitzades en els diàlegs. Les paraules
del vocabulari mai són presentades de forma aïllada, sinó sempre dins del context de la frase, ja que en
l’ús real de la llengua és el vehicle normal en el que apareixen.
Totes aquestes maneres de dur a terme les activitats estan pensades per a que els alumnes puguin
dominar de manera simultània, i amb un mínim de reflexió els nivells fonològics, lèxics i estructurals de la
nova llengua, tinguin el nivell que tinguin d’anglès. Tots els alumnes necessiten passar per aquests
principis bàsics fonamentals i així arribar a assolir els objectius i competències del mòdul d’anglès
presentats a continuació.
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3.5. EL CURRÍCULUM D’ANGLÈS TÈCNIC DEL C.F.G.M. DE PREIMPRESSIÓ EN ARTS GRÀFIQUES
El currículum d’anglès tècnic que s’exposa a continuació per al C.F.G.M. de Preimpressió en Arts
Gràfiques és el següent:
Mòdul professional: Anglès tècnic
Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1: Anglès tècnic.
El mòdul d’anglès s’impartirà durant el primer dels dos cursos que composen el C.F.G.M. L’alumne ja des del
començament dels seus estudis d’anglès, i des del primer curs, assolirà una base d’anglès que li servirà per
anar avançant en els seus estudis i continuar el segon curs.

Mòduls professionals 1r curs
01 Preparació i regulació de màquines òfset

Hores HLLD
231
0

04 Impressió en serigrafia

165

33

06 Preparació de materials per impressió

231

0

08 Formació i orientació laboral

99

0

10 Anglès tècnic

99

0

825

33

Hores lectives primer curs

Mòduls professionals 2n curs
02 Desenvolupament de la tirada òfset

Hores HLLD
231
33

03 Impressió en flexografia

132

0

05 Impressió digital

132

33

07 Impressió en rotogravat i tampografia

66

33

09 Empresa i iniciativa emprenedora

66

0

11 Síntesi

66

0

693

99

Hores lectives segon curs
FCT

350
Hores totals de formació segon curs

1043
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Els Resultats d’Aprenentatge i els Continguts del C.F. establerts en el currículum del cicle, i que s’han de
tenir en compte a l’hora de realitzar el mòdul d’anglès són els següents:
RESULTATS D’APRENENTATGE
1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb l’àmbit de les arts gràfiques
continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del
missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.
1.1. Situa el missatge en el seu context
1.2. Identifica la idea principal del missatge.
1.3. Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o per un altre mitjà auditiu.
1.4. Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i
quotidiana de l’àmbit de les arts gràfiques.
1.5. Seqüència els elements constituents del missatge.
1.6. Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de situacions a les arts gràfiques habituals
a l’empresa, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb
claredat.
1.7. Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.
1.8. Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre tots i cadascun
dels elements del mateix.

2. Interpreta informació professional continguda en documents escrits senzills de l’àmbit de les
arts gràfiques, analitzant de forma comprensiva els seus continguts.
2.1. Llegeix de forma comprensiva textos clars en llengua estàndard de documentació tècnica de les arts
gràfiques usuals en empreses i organitzacions.
2.2. Interpreta el contingut global del missatge.
2.3. Relaciona el text amb l'àmbit del sector al que es refereix.
2.4. Identifica la terminologia tècnica utilitzada.
2.5. Interpreta els documents de l’àmbit de les arts gràfiques més habituals a l’empresa i organitzacions.
2.6. Realitza traduccions de textos en llengua estàndard dels documents de les arts gràfiques més usuals
utilitzant material de suport i eines automatitzades en cas necessari.
2.7. Interpreta el missatge rebut a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d’altres.
2.8. Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de
traducció assistida o automatitzada de textos.

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals a l’àmbit de les arts gràfiques,
participant com a agent actiu en converses professionals.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, utilitzats per a l'emissió del missatge.
Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.
Utilitza normes de protocol en presentacions habituals en l’àmbit de les arts gràfiques.
Descriu fets breus relacionats amb l’àmbit de les arts gràfiques: demandes i sol·licituds d’informació,
comandes de clients i a proveïdors, reclamacions i queixes, devolucions, retards en els lliuraments, canvis
de condicions, etc.
3.5. Utilitza correctament la terminologia tècnica de l’àmbit de les arts gràfiques.
3.6. Expressa sentiments, idees o opinions respecte a les situacions habituals en les tasques habituals a les arts
gràfiques.
3.7. Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional: atendre clients i usuaris, descriure els continguts de
la documentació tècnica habitual, argumentar els processos administratius i comercials segons les
instruccions rebudes
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 es consideri necessari.
3.12. Aplica fórmules d’interacció adients en les situacions professionals estàndards d’atenció al client o usuari a
l’àmbit de les arts gràfiques.

4. Complimenta i/o elabora la documentació tècnica bàsica utilitzada habitualment per empreses i
organitzacions, i elabora textos senzills habituals en l’àmbit de les arts gràfiques en llengua
estàndard utilitzant els registres adequats a cada situació.
4.1. Redacta documents i/o textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals de l’àmbit de les
arts gràfiques: comunicacions amb clients i proveïdors, interns i externs, i la documentació tècnica inicial o
de resposta a una situació donada.
4.2. Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.
4.3. Realitza resums de textos relacionats amb l’àmbit de les arts gràfiques de l’empresa o organització.
4.4. Complimenta documentació específica de l'àmbit de les arts gràfiques: albarans, comandes, pressupostos,
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factures, factures proforma, rebuts, xecs, ofertes de productes, llistes de preus, documents de devolució,
notes d’abonament, documents de proposta i/o acceptació de canvis de condicions, cartes comercials,
sol·licituds d’informació comercial, sol·licituds d’informació d’horaris, entre d’altres.
4.5. Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en la complimentació dels documents esmentats en
el criteri d’avaluació anterior.
4.6. Resumeix les idees principals d'informacions donades, utilitzant els recursos lingüístics propis.
4.7. Utilitza les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document a elaborar.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació de l’àmbit
administratiu i comercial, seguint les convencions internacionals.
5.1. Defineix els trets més significatius dels costums i usos de les empreses i les organitzacions en l'ús de la
llengua estrangera a l’àmbit de les arts gràfiques.
5.2. Descriu els protocols i normes de relació social i empresarial propis del país.
5.3. Identifica els valors i creences propis de la comunitat on s'utilitza la llengua estrangera.
5.4. Identifica els aspectes socioprofessionals propis de les empreses i organitzacions en qualsevol tipus de text
i/o conversa.
Aplica els protocols i normes de relació social i empresarial propis del país on s'utilitza la llengua estrangera

CONTINGUTS
1. Comprensió de missatges orals.
1.1. Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, gravats.
1.2. Terminologia específica utilitzada en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques.
1.3. Idea principal i idees secundàries.
1.4. Diferents accents de llengua oral.

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 utilitzada en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques.. Idea principal i idees
secundàries.

3. Producció de missatges orals.
3.1. Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica utilitzada en l’àmbit de les
instal·lacions elèctriques i automàtiques.
3.2. Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de comprendre, 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.

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

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional.
5.1. Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.
5.2. Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.
5.3. Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional amb la
finalitat de projectar una bona imatge de l'empresa.
5.4. Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida
personal i professional.
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3.6. RECULL DELS OBJECTIUS DEL MÒDUL D’ANGLÈS TÈCNIC
El que s’observa a partir de l’anàlisi dels objectius d’aprenentatge del mòdul d’anglès tècnic és que els
alumnes aprenen a adaptar tot el que engloba la comunicació, redacció i comprensió de la matèria d’Arts
Gràfiques a l’anglès, així els alumnes no tenen dificultat de desenvolupar els seus treballs.
Segons els Resultats d’Aprenentatge del mòdul, l’anglès tècnic que s’impartirà tindrà les característiques i
objectius d’aprenentatge següents:
RA1. Reconeix informació professional, de l’àmbit de les Arts Gràfiques i quotidiana continguda en
discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i
relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.
O.1. Que l’alumne aprengui a expressar i entengui de la millor manera possible el missatge en la llengua
anglesa, de manera global i sintetitzada.
RA2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills de l’àmbit de les Arts
Gràfiques analitzant de forma comprensiva els seus continguts.
O.2. Que l’alumne sigui capaç d’entendre els continguts dels textos senzills (correu, fax etc.) i per això cal
que identifiqui les paraules tècniques del sector el qual s’està professionalitzant. Per ajudar-se, l’alumne
cal que sàpiga utilitzar els recursos adients com els diccionaris tècnics i altres mètodes de traducció que li
permetin entendre els dubte que li sorgeixin sobre la terminologia tècnica del seu sector.
RA3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses de l’àmbit de les Arts
Gràfiques participant com a agent actiu en converses professionals.
O.3. Que l’alumne sigui capaç de tenir suficients habilitats comunicatives de la matèria que està aprenent
per a dur a terme un discurs, una presentació, donar opinió...i que sàpiga adaptar-se al context (registre
formal/informal, les normes de cada situació) el qual es troba, a partir de practicar diferents situacions.
RA4. Elabora textos senzills en llengua estàndard, habituals en l’àmbit de les Arts Gràfiques
utilitzant els registres adequats a cada situació.
O.4. Que l’alumne sàpiga redactar textos, i organitzar informació de manera estructurada per a un millor
enteniment possible.
RA5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les
convencions internacionals.
O.5. Que l’alumne aprengui i es relacioni de la millor manera comunicativa segons l’entorn el qual es troba,
coneixent i adaptant-se a les maneres de fer de la llengua anglesa.

És important analitzar els Resultats d’Aprenentatge un a un per clarificar què és el que demana cadascun
d’ells. El professor tindrà en compte cada un dels Resultats a l’hora de crear les activitats del mòdul. Així
doncs considero que la funció del mòdul dintre del cicle és la d’obrir portes als estudiants per conèixer,
entendre i poder comunicar-se amb la llengua anglesa, i fer entendre els aspectes tècnics de les Arts
Gràfiques amb anglès sense cap problema.
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3.7.METODOLOGIA
3.7.1.L’APRENENTATGE DE D’ANGLÈS I LES EINES TIC
La progressiva incorporació de les TIC a les diferents activitats productives, de creació i de lleure així com
l’expansió de les xarxes de comunicació a tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens
que visualitzen els canvis que estem sofrint actualment. Les tecnologies (TIC) constitueixen avui el mateix
factor de transformació que en el seu moment va tenir la impremta o la màquina de vapor.
Avui en dia és necessari adaptar el currículum a tots els ensenyaments, revisar-los d’acord amb els nous
perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporant-hi les TIC i fer explícites les
aportacions d’aquestes tecnologies.
Les eines de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) són molt útils i cada vegada més
necessàries en el camp de l’educació per intentar fer més real l’aprenentatge dels alumnes i engrescar a
aquests a aprendre l’anglès.
Per aquest motiu, en la consecució del mòdul d’anglès, la metodologia empleada utilitzarà les eines TIC
per a potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa en un entorn on l’alumne es senti motivat per la feina i
amb ganes de participar i sentir-se un més a l’aula.
La metodologia emprada per al mòdul d’anglès es durà a terme mitjançant l’aprenentatge significatiu. És
un tipus d’aprenentatge pel qual els alumnes aprenen nous coneixements a partir d’altres apresos
prèviament. L’aprenentatge significatiu és un tipus d’aprenentatge que a diferència d’altres fomenta
l’aprenentatge al llarg de la vida, i evita que el coneixement que ja s’après s’oblidi.
És important que quan els alumnes a classe aprenguin paraules tècniques del sector de les Arts Gràfiques
les aprenguin per sempre, ja que a l’hora de treballar necessitaran els conceptes prèviament apressos. No
serveix de res que els alumnes estudiïn el vocabulari tècnic del sector memoritzant, ja que a la llarga
l’alumne oblidarà aquests conceptes. Tot aprenentatge és útil i per això hem de fer que el contingut que els
alumnes aprenen quedi retingut a la seva memòria per molt de temps. Si l’aprenentatge de l’anglès és duu
a terme d’aquesta manera l’èxit estarà assegurat.
Amb l’aprenentatge significatiu l’alumne dona sentit a allò que pot tenir sentit, que pot comprendre. Tot allò
que no tingui sentit no ho entendrà. L’aprenentatge significatiu dona elements de conjunció en
l’experiència pròpia dels conceptes nous que es presenten de manera connectada. Així els alumnes
integraran dins de l’estructura de coneixement pròpia els conceptes que tenen en compte i els relacionaran
amb el que ja saben.
Una manera útil d’explicar un concepte als alumnes és posant exemples. Durant les pràctiques, més d’un
cop he explicat un concepte nou als alumnes, però m’he trobat amb alguna cara d’espant, com si no
estiguessin entenent res del que explico. Per això el que funciona és preguntar-los-hi si saben un concepte
més senzill relacionat amb el que estic ensenyant. En el moment que els alumnes relacionen el que estic
explicant amb el que ja saben i ho entenen, en aquell moment és quan aprenen significativament.
Un altre exemple per entendre l’aprenentatge significatiu és quan l’alumne sap el verb ser amb present
però necessiten aprendre el verb ser en passat per a fer una redacció en anglès. Quant a l’alumne se li
explica el verb ser en passat, la connexió que l’alumne farà serà del ver ser amb present al verb ser amb
passat. Aquesta relació li permetrà crear una estructura mental de coneixement ben establerta. Llavors
l’alumne quan vulgui expressar-se utilitzant el verb amb passat associarà els dos conceptes i utilitzarà el
verb de manera correcta.
L’alumnat té una capacitat inesgotable de crear, per la qual cosa és necessari utilitzar el potencial que
l’alumne té per a potenciar les seves qualitats. Els recursos i eines TIC són una font potent per la motivació
i l’espai de creació i per a mantenir l’interès d’aprendre l’anglès. Les eines TIC també fan possible que
l’alumne treballi al seu ritme i de manera autònoma i així l’aprenentatge de la llengua sigui correcta. És
necessari doncs, que tot el potencial d’aprenentatge que un alumne té el sàpiga desenvolupar a partir de
l’aprenentatge significatiu, i li serà més fàcil amb l’ajuda de les eines TIC. Així s’aconseguirà millorar
l’autoestima, potenciar l’enriquiment personal i mantenir a l’alumne motivat.
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L’aprenentatge cooperatiu és una nova metodologia fonamental a l’hora d’aprendre l’anglès que serà
molt útil també per a la introducció del mòdul. El treball amb les TIC no és un treball que l’alumne realitza
única i exclusivament amb l’ordinador (de manera individual), sinó tot al contrari, del que es tracta és que
l’alumne utilitzi les TIC i al mateix temps estigui connectat amb la resta de companys. Si els alumnes
treballen junts es potenciarà la metodologia de treball en grup.
La importància de treballar en equip és fonamental. L’alumne aprèn a desenvolupar la tasca que se li
encomana de manera individual i autònoma, i al mateix temps assoleix els objectius del grup. L’alumne en
qualsevol moment i rebrà suport de la resta dels companys quan es vegi perdut i això anima a l’alumne a
seguir. A més a més, quan es treballa en grup es posa en joc tota una sèrie de destreses metacognitives
relacionades amb la pròpia interacció cooperativa: la planificació i la organització. Dos conceptes molt
importants a aprendre quan es tracta del treball cooperatiu, ja que tots treballen a una.
Tant el professor com l’alumne pot proposar la creació d’activitats en grups de treball com per exemple dur
a terme una obra de teatre amb anglès, i més tard exposar-la per grups davant la classe; fer exposicions
en anglès i utilitzar la pissarra digital per a l’explicació; crear un vídeo amb un programa d’edició de vídeo
en el que tot el grup es vegi implicat.... Totes aquestes activitats proposades per a fer en grup potencien
l’autonomia de l’alumne i la convivència amb els demés companys. A més a més, el fet d’utilitzar les eines
TIC per dur a terme aquesta sèrie de treballs cooperatius engresca l’alumnat i els motiva de manera
especial.
El tipus d’eines TIC per dur a terme la metodologia presentada és il·limitada. L’important és que el
professor utilitzi alguns d’aquests recursos on els alumnes es sentin còmodes a l’hora de treballar i agafin
de manera ràpida la dinàmica de treball de la classe. No es tracta de cada dia anar canviant les activitats,
sinó que d’entre les eines i activitats que es porten a terme en la tasca diària, els alumnes agafin una
dinàmica de treball còmoda i sense problemes.
A partir del desenvolupament de les activitats amb la metodologia explicada, hi ha mitjans audiovisuals
molt útils per l’aprenentatge de l’anglès com: la televisió, el vídeo, el cd, etc. Són eines molt útils per a
l’ensenyança d’anglès, ja que que ajuden a aprendre de manera divertida la llengua anglesa.
L’ordinador aporta aspectes interessants que contribueixen a l’aprenentatge motivador i actiu per a
l’alumnat. Per una banda, les activitats off-line i per altra banda l’Internet, al convertir una quantitat
d’informació molt diversa que es presenta no solament amb forma de text, sinó que també adopta format
d’imatges i sons. D’allí la seva enorme possibilitat i avantatges com a recurs per a l’ensenyança d’anglès.
Per exemple, a l’hora de llegir un text d’Internet l’alumne té l’oportunitat d’escoltar-lo i al mateix que el
llegeix aprèn la pronunciació de les paraules.
Som conscients que degut al camp tant ampli que les TIC aporten, i el camp tant gran d’informació que
podem trobar a la xarxa molts cops l’alumne es sent perdut. Hi ha molta informació i per això és
fonamental que el treball de l’alumne estigui guiat per tot moment pel professor. Així doncs, el professor
serà la guia i aportarà aquest material constructiu a l’alumne en tot moment.
Els recursos tecnològics, pedagògics i humans aconsegueixen respondre als interessos i necessitats
personals de cada alumne. I és que les possibilitats que cada alumne té per a treballar al seu propi ritme i
autonomia fa que l’aprenentatge sigui més efectiu i que l’alumne faci un progrés lent però exitós.
L’alumne té l’oportunitat d’aprendre a classe, però també d’utilitzar tots aquests recursos empleats a
classe per aprendre l’anglès a casa, de manera autònoma. Aquest és un fet molt positiu ja que per
aprendre l’anglès es requereix moltes hores d’estar en contacte amb la llengua i practicar. Així el que
permet les eines TIC és aquest contacte permanent de l’alumne amb la llengua, ja sigui a través de
vídeos, listenings, llibres de lectura, jocs interactius etc. I tot des de l’aula o des de casa, però sempre a
l’abast de l’alumne. L’esforç que ha de dur a terme l’alumne per treballar amb la llengua és real, i l’alumne
aprèn.
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Altres aspectes positius de les eines TIC/TAC per l’aprenentatge de l’anglès:
•

Permeten l’accés a molts llocs d’informació il·limitada que es va ampliant de manera continua.
Els alumnes tindran molt material i en suports diferents per poder practicar l’anglès a classe i a
casa.

•

Són un recurs per la comunicació entre companys, més allà el temps i l’espai. L’expressió oral
en anglès és una de les habilitats que costa més aprendre. A partir dels recursos TIC els alumnes
seran capaços d’aprendre i practicar la comunicació oral en anglès.

•

Les TIC fan més fàcil la comunicació i l’intercanvi de flux constant d’informació a un nivell
mundial.

•

L’alumne davant d’un nucli tant gran d’informació ha de fer l’esforç de seleccionar de tota
aquella informació que té a l’abast, què és el que necessita per a dur a terme un treball.

•

Un alumne que està malalt i no assisteix a classe pot seguir la matèria a partir dels apunts que
els companys han escrit a l’ordinador a classe (mirar el GoogleDrive a l’apartat de material TIC
ja que va molt bé a l’hora de tenir els apunts online i no perdre’ls).
A part, el professor té l’opció de tenir tots els treballs que els alumnes han entregat de manera
online emmagatzemats a l’ordinador, i això permet tenir un control més exhaustiu de l’hora i el dia
en que un alumne ha entregat un exercici.

•

La llengua anglesa s’aprèn escoltant la pronunciació. Els vídeos interactius, l’explicació d’un
tutorial d’una màquina offset, informació sobre tipus de tintes etc. Tot aquest material es troba per
internet amb anglès i facilitar ‘aprenentatge.

•

Internet fa ser autònom i autodidacta als alumnes. Si els alumnes han d’entregar un exercici
sobre escàners de tambor, poden buscar esquemes i veure el vocabulari amb anglès i assegurarse que allò que entreguen té fonaments i és correcte.

Cal tenir present que per part d’alguns professors i d’altres, la introducció de les TIC a l’aula és motiu de
debat, ja que les eines TIC a les aules d’avui poden ser un problema perquè despisten l’alumnat.
Els alumnes, acostumats a utilitzar en el seu temps lliure les tecnologies TIC per a jugar, enviar correus
etc. han de fer realment un gran esforç a l’hora d’utilitzar les TIC a classe, ja que molts cops no poden
centrar-se amb la feina a realitzar.
Al llarg d’aquest any, en el C.F.G.M. de Preimpressió en Arts Gràfiques (recordem que aquest és el nom
del C.F. fins que l’any vinent amb la introducció de la LOGSE passi a dir-se C.F.G.M. Preimpressió Digital)
els professors utilitzen dos eines molt eficients per fer que els alumnes no es despistin. Aquestes eines
poden ser aplicades als ordinadors on es faci el mòdul d’anglès l’any vinent:
1. Tots els ordinadors que fan servir els alumnes tenen les pàgines de lleure
restringides (facebook...), així els professors eviten l’estar controlant sense parar
si l’alumnat està fent la feina o està jugant. En el moment que els alumnes hagin
de fer servir qualsevol pàgina bloquejada, el professor des l’ordinador màster
(ordinador del professor el qual té accés directe a cadascun dels ordinadors dels
alumnes de l’aula) pot desbloquejar aquesta funció i els alumnes poden fer ús de
la pàgina.
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2. Els professors tenen una eina a l’ordinador anomenada Remote Desktop. Aquesta permet des de
l’ordinador màster (el del professor) veure en tot moment les pantalles dels alumnes i observar com
van treballant. Evita al professor tenir que estar controlant si l’alumne realitza o no el treball i el
professor pot estar més tranquil a classe.

Imatge: Pantalles dels alumnes controlades des del monitor màster.

Tot i això, la tasca més important que els professors han de dur a terme amb les TIC a l’aula és guiar a
l’alumne per a que aquest utilitzi les eines TIC de manera correcta, i que sàpiga fer-les servir depenent del
moment i la situació. En el moment que el professor expliqui i no es necessitin ordinadors, el professor pot
demanar tancar les pantalles i que escoltin l’explicació. El professor podrà controlar a l’alumne amb la
mirada i els farà estar atents en tot moment.
Si bé el debat de les TIC/TAC a l’aula és constant, i per molt que alguns professors es queixen de falta
d’atenció de l’alumnat, el que sí està clar està clar és que amb les TIC/TAC a l’aula la classe és moderna,
s’utilitzen recursos útils, s’avança a les novetats, permet als alumnes estar en contacte amb una font
il·limitada d’anglès i es fa participar activament amb la llengua per a un millor aprenentatge de les
competències bàsiques i els objectius demanats en el mòdul de la llengua anglesa.
Recordem que les eines TIC no són l’objectiu per aconseguir els objectius marcats al començament del
mòdul sinó una eina que ajudarà i facilitarà l’aplicació de la metodologia per a l’aprenentatge de l’anglès.

3.7.2. EL PROFESSORAT
“Ser professor és una gran tasca”. Aquesta frase habitualment sonada és una frase molt certa.
Per una part el professor ha de basar-se i seguir els Resultats d’Aprenentatge, Continguts i objectius del
mòdul en tot moment. Però aquesta és solament una de les parts necessàries a fer. Existeix una altra part
molt dificultosa per el professor i és fer que el mòdul, tot i les incerteses i dificultats que puguin sorgir
s’imparteixi de tal manera que els alumnes aprenguin la llengua.
El professor a classe fa, pensa i interpreta. El plantejament de la sessió és molt important. El professor que
ensenya la llengua anglesa ha de saber quan ha de prescindir per un moment de la planificació prevista
per avui i explicar una altra cosa. Ell sap que té un temps determinat per fer el millor ús del temps de
classe, sap quan crear oportunitats per la pràctica òptima de la llengua....
Per exemple, el professor comença la sessió amb el treball organitzat per al dia d’avui: una classe pràctica
d’expressió oral i pronunciació amb anglès a partir d’una lectura. Al començament de l’activitat els alumnes
no saben seguir ja que manifesten que no entenen les paraules de la lectura, i per tant no les saben
pronunciar. El professor en aquell moment ha de saber parar i tenir un pla B per tal de canviar l’activitat i
treballar el vocabulari que els alumnes no entenen.
Un professor que sap adaptar-se a les adversitats de la classe i que dona als alumnes allò que necessiten
per entendre la matèria és un professor preparat per donar classes
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Tot i que el professor té recursos amagats per si són necessaris en qualsevol moment, la planificació d’una
lliçó continua sent molt útil per a l’organització de les classes. La planificació feta a començaments de curs
és com un mapa de carreteres per al professor, on ell descriu on vol arribar amb aquesta lliçó (objectius
preestablerts).
El professor intenta que les lliçons ajudin als estudiants a aconseguir els objectius del curs i del programa.
Si els alumnes necessiten més pràctica sobre una tasca en concret ja que no l’entenen, el professor ha de
saber proporcionar-los-hi l’aprenentatge sense problema. És bàsic que els alumnes entenguin allò que
se’ls explica per així ells després poder contar allò que han aprés, i utilitzar-ho en la vida laboral i
professional.
S’ha de tenir en compte també que organitzar les lliçons d’anglès per impartir als alumnes és una
responsabilitat del professor del dia a dia, i ser professional també significa lluitar contra tot allò inesperat
que ve a partir de la introducció del mòdul per primer cop al Cicle. Una vegada realitzat el mòdul per primer
any es podran fer els ajusts necessaris per a millorar de cara al pròxim curs. Si realment el professor és
conscient de totes aquestes adversitats, aquest professor estarà preparat per donar la matèria d’anglès als
alumnes, motivar-los i assolir els objectius i competències marcats.
3.7.3.LA TASCA D’ENSENYAR-APRENDRE
La professionalització del docent és molt important en aquest procés, ja que l’alumne aprendrà la llengua
anglesa en funció de com el professor ensenyi als alumnes i de cóm es durà a terme el procés
d’ensenyament-aprenentatge.
El professor, a l’hora de plantejar la manera d’explicar la lliçó als alumnes ha de fer una reflexió i
preguntar-se com li agradaria que li ensenyessin a ell la matèria d’anglès. El que ell cregui que és el que
ha de tenir en compte per la creació del mòdul és la manera correcta de plantejar-lo.La correlació entre
ensenyar i aprendre no és tan senzilla com per a creure que és suficient com per prestar atenció
exclusivament a la tasca del professor. Precisament la interdependència que existeix entre l’ activitat
d’ensenyar-aprendre ens porta a una conclusió ben diferent: si l’objectiu final de tota tasca docent és
que l’alumne aprengui, fa falta tenir prèviament la idea de com aprèn l’alumne en concret.
Si la tasca del professor és ensenyar a aprendre, aquest té que saber en què consisteix la tasca
d’aprendre, o el que é el mateix, quins són els mecanismes psicològics que tenen lloc en el docent a
l’hora d’aprendre. No és suficient amb dir que aprendre és el resultat lògic de l’activitat d’ensenyar. Tots
sabem per experiència que el millor professor no és el que més sap ni el que millor explica, sinó el que
millor aconsegueix que els alumnes aprenguin. Saber ensenyar consisteix en saber sintonitzar amb els
processos mentals que intervenen en la capacitat d’aprendre. La falta de teoria específica sobre
l’aprenentatge de l’anglès és una raó important per explicar la ineficiència de molts mètodes d’ensenyança
d’idiomes.
Aquesta qüestió és la dificultat més gran que sorgeix a l’hora d’impartir el mòdul d’anglès, ja que el tipus
d’ensenyament repercutirà directament a l’alumne, i per això l’anglès s’ha d’ensenyar a partir de la
metodologia presentada, que està adaptada exclusivament als alumnes per a que aquests puguin
aprendre a partir d’ella. A més a més, el nivell de coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat varia. No
tots els alumnes partiran del mateix coneixement de la llengua, ja que es pot donar el cas que alguns dels
alumnes ja estiguin familiaritzats amb la matèria d’anglès, o que per exemple vagin a una acadèmia per
aprendre i perfeccionar l’anglès... Per això el professor haurà d’adaptar les activitats que es duran a terme
durant el mòdul per a que tothom pugui dur a terme els treballs amb l’objectiu d’aprendre. Amb la
metodologia ben definida els alumnes poden extreure els coneixements necessaris de l’anglès que els
ajudarà en l’aprenentatge de l’idioma.
La introducció de les TIC en aquest procés fa referència a la utilització d’aquest tipus de recursos
mitjançant activitats amb uns objectius didàctics concrets, és a dir, amb la finalitat de que els alumnes
aprenguin l’idioma tècnic de les Arts Gràfiques. Per tal que el professor faci possible la incorporació de les
TIC al mòdul, i que aquestes representin una millora en l’ensenyament de l’anglès, s’ha de facilitar la tasca
al professorat oferint-li els mitjans i suports continu necessari per promoure noves maneres d’aprendre
l’anglès, oferint a grups de professors que vulguin millorar l’anglès i les TIC a l’aula o posar a l’abast del
professorat un conjunt de recursos i activitats utilitzant un espai de treball via online amb la possibilitat
d’interaccionar amb els demés professors de treball.
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Si es potencia els professors a utilitzar les eines TIC i que aquests treguin el màxim potencial didàctic
possible, després totes aquestes tècniques de comunicació i aprenentatge a partir de les TIC s’impulsaran
per a que els alumnes utilitzin les TIC i al mateix temps aprenguin l’anglès a l’aula.
Cal tenir present que l’ús d’una nova tecnologia com les TIC a l’aula no garanteix una millora en
l’aprenentatge dels alumnes, però sí hi haurà millora en el moment que aquestes activitats TIC pensades
pels discents facin enfrontar a questos amb les seves dificultats, que hagin de lluitar i esforçar-se per a dur
a terme les activitats, sense oblidar que el professor en tot moment serà qui guiarà l’alumne per a que
aquest avanci en el seu procés d’aprenentatge.
Com en la tècnica del Behaviorisme es fa referència: la presencia de l’esforç fomenta la formació i
perfeccionament dels hàbits. L’esforç i ganes que l’alumne posi en el procés d’aprenentatge serà el que
farà que aquest aprengui a parlar una llengua. Es tracta exclusivament de la pràctica activa de la llengua
en diferents situacions.
El llenguatge, com fenomen humà i social, resulta una activitat molt més complexa. Parlar una llengua
suposa un gran coneixement i domini d’aquesta, a demés de saber portar els elements formals de la
mateixa, fer un ús apropiat d’aquests elements d’acord amb la situació concreta i els objectius que en cada
cas el parlant es proposi aconseguir. Des d’aquesta perspectiva és evident que l’alumne solament pot
aprendre eficaçment una llengua mitjançant la participació activa en situacions en les que l’ús de la llengua
sorgeix com un component natural de les mateixes.
A l’hora de crear el mòdul de la llengua anglesa s’ha de tenir en compte un fet important, i és que
l’experiència demostra que les característiques del llenguatge utilitzat en un acte de comunicació en la vida
real solen ser bastant diferents respecte al llenguatge que habitualment es produeix en la classe d’anglès.
Les circumstàncies concretes de l’alumne, el seu estat d’ànim en un moment determinat, el tipus de relació
existent entre els participants en un acte de comunicació i les diferents papers o “rols” que tot parlant
desenvolupa successivament en la vida real, són factors que incideixen de una manera decisiva en la
forma de parlar, i que rarament solen influir quan es practica la llengua anglesa en el context físic de la
classe.
La raó d’aquest fet no és difícil d’endevinar. És una conseqüència lògica de la inevitable artificialitat que
rodeja el propi procés d’aprenentatge d’una llengua a l’aula. El limitat camp d’experiències reals en l’ús de
la llengua que permet el reduït context de l’aula impedeix, tant als professors com als alumnes, imprimir al
llenguatge allí produïts les característiques pròpies de l’ús natural i espontani del mateix en la vida real.
Si a això unim la escassa atenció que alumnes i professors concedeixen a la presència d’aquests factors a
l’hora d’ensenyar la llengua anglesa, no és difícil descobrir l’origen de les dificultats amb les que
ensopeguen un considerable número d’alumnes quan intenten fer un us comunicatiu de l’anglès en
situacions de la vida real.
Aquest fet real que succeeix en qualsevol context on s’estigui aprenent la llengua anglesa s’ha d’intentar
frenar. El que convé per alumnes joves, on l’ensenyament que estan rebent és molt pràctic, és un anglès
basic, útil i a la vegada que els hi sembli interessant, que vegin una correlació existent entre la matèria
d’Arts Gràfiques que estan donant i la matèria d’anglès que estan estudiant.
Conscients d’aquesta problemàtica que afecta a l’aprenentatge d’una llengua a l’aula, totes aquelles
activitats que el professor desenvolupi a la classe amb l’objectiu de reproduir les facetes que caracteritzin
l’ús real de la llengua (en el mode oral, escrit, parlat...) i que potenciïn les habilitats comunicatives dels
alumnes haurien de ser sempre valorades positivament.
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3.7.4.HABILITATS COMUNICATIVES BÀSIQUES PER APRENDRE L’ANGLÈS:
Les habilitats comunicatives s’han de tenir en compte. Aquesta sèrie d’habilitats de la llengua anglesa són
les que es practicaran a partir de l’aplicació de la metodologia i amb les activitats presentades. Són les
següents:
v Listening
Desenvolupament de la capacitat auditiva dels alumnes.
Exercicis possibles a dur a terme a les activitats per millorar: diaris, lectures, cançons,
converses…
v Speaking
Pràctica de la llengua de forma oral. Explicació d’experiències, Role Play...
v Reading
Millor percepció amb l’anglès. Lectura de manuals, noticies de les Arts Gràfiques...
v Writing
Organització de les idees de manera clara i ordenada. A través de texts senzills i paràgrafs.
Cal tenir present que un alumne pot estar molt motivat per aprendre la llengua anglesa però tot i això li
pot portar molt de temps a assolir les competències que es donen. Per aquest motiu el professor no ha de
perdre la calma i donar suport a l’alumne en tot moment.
3.7.5.ALTRES FACTORS DETERMINANTS QUE INFLUEIXEN EN L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS
LA MOTIVACIÓ
Cal tractar de manera especial el factor de la motivació. La motivació és un factor que té especial interès
en l’aprenentatge d’una segona llengua com és l’anglès.
A més a més la importància de la motivació en els alumnes dels Cicles Formatius és bàsica ja que els
alumnes han escollit realitzar el cicle per “vocació” o per voluntat pròpia, sense cap obligació, ja que com
diu la paraula els estudis són postobligatoris i no és obligatori seguir estudiant.
Per això és bàsic que ja des del començament del primer curs del cicle, es motivi als alumnes i se’ls hi faci
partícips de les decisions i propostes marcades per a fer les diverses assignatures, i així els alumnes es
trobin contents i manifestin la intenció de continuar estudiant.
En el cas del mòdul d’anglès que és el primer cop que es farà al cicle l’alumne també és interessant que
expressi què en pensa del mòdul d’anglès, si aprèn o no aprèn etc. per a que així el professor conegui les
opinions dels alumnes i es puguin anar modificant aspectes. No hem d’oblidar que els alumnes són els
protagonistes de l’aprenentatge.
La realització del mòdul d’anglès utilitzant el recurs de les TIC a l’aula proporciona a l’alumne ganes i
interès per el seu propi aprenentatge. Tot i això hi ha diferents tipus de motivació visibles en una aula que
el professor ha de conèixer i s’han de tenir en compte davant l’alumnat:
1. La motivació intrínseca: L’assignatura d’anglès agrada a l’alumne i li desperta interès. A més a
més l’alumne es veu encara més motivat quan comença a dominar l’objecte d’estudi. Si per
exemple l’alumne fa el primer examen del mòdul i l’aprova es veurà motivat ja que veurà que ha
entès la matèria d’estudi. Per això es important que el professor conegui el nivell de l’alumnat i
comenci la lliçó en un nivell adequat per a que els alumnes ho entenguin tot.
2. Motivació de l’autoestima: A l’intentar aprendre i aconseguir els objectius de l’assignatura
l’alumne va formant-se una idea positiva d’ell mateix i així a poc a poc s’anirà formant l’autoestima.
És el desig de superació.
3. Motivació centrada en al valoració social: La acceptació i aprovació per part de les persones
que l’alumne considera superiors a ell. La motivació social és una dependència cap a aquestes
persones.
4. Motivació que apunta a aconseguir la recompensa externa: En aquest cas estem parlant dels
premis i regals que l’alumne obté si aconsegueix els resultats esperats.
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En tota tasca hi ha una motivació interna. Sempre és bo que els alumnes trobin la motivació diària en allò
que fan perquè serà la clau per a que aquests continuïn estudiant i aprovant l’assignatura.
Una manera molt útil i que pot servir d’ajuda al professor per a veure si realment allò que els alumnes
aprenen i de la manera que aprenen els fa estar motivats o no és passant-los-hi les vegades que el
professor cregui convenient un test a cadascun dels alumnes per valorar la motivació dels estudiants amb
l’assignatura. Aquest test s’anomena M.A.P.E. II i és molt útil en aquest sentit. (Exemple de test als
Annexos).
A partir dels resultats obtinguts el professor tindrà una aproximació de com està anant l’assignatura
d’anglès i en el cas que fos necessari es podrien fer els ajustos i modificacions necessaris. (ANNEX 2)
3.7.6.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Durant el treball s’ha tingut en compte en tot moment els diversos nivells d’aprenentatge dels alumnes en
una mateixa aula. Degut als problemes d’aprenentatge d’alguns alumnes les activitats variaran per adaptar
segons la necessitat de l’alumne en concret el que més bé li vagi per a que pugui aprendre.
Una idea funcional a l’hora treballar a la classe és el treball cooperatiu. El professor, a partir del nivell de
cada alumne pot establir estratègies de grups i crear-los segons millor convingui. Del que es tracta és que
l’alumne amb dificultats realitzi activitats de manera conjunta i pugui anar seguint el ritme dels seus
companys. Tot i això l’alumne ha de rebre en tot moment suport del professor que és el que el guiarà i el
felicitarà si s’escau.
Per molt que l’alumne vagi a un ritme lent és important que aquest estigui motivat perquè l’alumne pugui
anar seguint. També es important que es senti acollit i un més de la classe. Amb ajuda del professor
d’anglès i la resta dels professors de les diverses matèries, amb ajuda de la família etc. motivar a l’alumne
és possible.
Per a dur a terme tot aquest procés el professor ha de conèixer com aprèn cada alumne. Ha de saber
quins són els seus punts forts i dèbils. No solament el relatiu a feines acadèmiques com llegir i escriure,
sinó també tot allò referent amb les seves facultats d’aprenentatge, com són la percepció, la audició i la
visió i la memòria. Una vegada aplicades aquestes qüestions, en cada alumne en particular, llavors tots els
tipus d’activitats poden sincronitzar-se i posar-se en pràctica adaptant-les a l’alumne.
L’aspecte positiu de les TIC amb aquest col·lectiu és que són eines que poden contribuir al
desenvolupament de la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials. Ajuden en el
procés d’ensenyament d’aquest alumnat ja que posen a l’abast del professor una gran sèrie d’activitats
que es poden fer servir amb aquest col·lectiu.
A més a més aquest col·lectiu anirà a un ritme diferent de la resta d’alumnes per això les activitats TIC
permeten que les activitats es duguin en ritmes diferents i que al mateix temps afavoreixin l’aprenentatge
de l’alumne. Els alumnes podran participar en la creació i producció de la tasca ja que cadascú pot aportar
la seva part. Així doncs l’ordinador permet dur a terme a l’alumne amb necessitats educatives especials els
seus treballs i al mateix temps participar en els projectes que es van duent a terme a la classe.
3.8.EXPERIÈNCIA AMB JOVES AMB PROBLEMES D’ATENCIÓ
Durant els anys he tingut l’oportunitat d’estar en contacte diari amb nois i noies amb problemes d’atenció a
la diversitat al Centre Tomatis Lleida, un centre on es tracta a joves amb problemes d’atenció a l’aula. El
que fa l’alumne al Centre Tomatis és mitjançant sessions de música amb filtracions ajudar a l’alumne a
centrar-se i a estar més concentrat en el seu treball. El procés d’escoltar música l’alumne el duu a terme
mentre realitza els deures, i quan porta unes quantes sessions de música filtrada l’alumne té l’orella més
oberta i li costa menys posar-se a la feina.
Mitjançant aquesta experiència he pogut conèixer diversos tipus de comportament que els nois i noies amb
problemes d’atenció manifesten. No tots els nois i noies tenen els mateixos problemes, ni el mateix grau
de falta d’atenció, però si que he pogut compartir opinions semblants en algun aspecte concret.
Diagnosticar a un alumne amb alguna dificultat no sempre és fàcil. A primera vista sembla que l’alumne, a
l’hora de posar-se els cascos per escoltar música i obrir els deures per a començar-los a fer, és que no
vulgui estar-se ni assentat ni treballant. Però a mesura que passa l’estona i després d’haver-li dit al noi/a
repetides vegades que s’assegui i no es mogui, te n’adones que realment té grans dificultats per quedarse assentat i no moure’s durant 10 minuts! A part, quan escriu alguna cosa es comencen a veure els
detalls de la lletra, canvi d’ordre de paraules etc.
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Amb el temps he anat coneixent als diferents nois i noies amb els que he estat, i he anat veient quins són
els problemes de cadascun, què necessiten i demanen. I encara que no ho puguin arribar a manifestar
demanen un suport constant per part de familiars, professors o d’algú que estigui a la seva vora a l’hora de
fer deures per a que a poc a poc pugui anar realitzant els seus deures i tasques i vagi aprenent.
Un noi/a amb problemes d’atenció no pot seguir el ritme normal d’una classe, ja que va lent, li costa
centrar-se en la feina... però sí que se li pot donar activitats de classe per a fer, i ell/a al seu ritme les pot
anar realitzant a la mateixa aula, junt amb els seus companys. És important que el noi o noia es senti
integrat al grup de la classe en tot moment.
També vaig poder veure que més d’un dels alumnes amb el que vaig estar s’ho passaven d’allò més bé
quan realitzaven alguna activitat a l’ordinador, o quan agafaven una consola i es posaven a jugar.
Una altra experiència molt interessant i gratificant que he tingut com a monitora d’anglès ha estat al llarg
d’aquest any. A la meva classe d’anglès, dels 8 nens que tinc, 1 alumna en concret té grans problemes
d’atenció. El primer dia que vaig entrar a classe recordo que els hi vaig demanar que m’escrivissin una
frase definint-se a ells mateixos, i l’alumna amb problemes, quan vaig recollir l’activitat, encara no havia
començat a escriure. De fet no se n’havia adonat de què s’havia de fer, i tampoc s’havia preocupat en
preguntar-ho. S’havia passat l’estona mirant les musaranyes i no estava per a res preocupada.
A dia d’avui, amb el pas del temps i la relació que he anat tenint amb aquesta alumnes en concret, ja la
conec i sé com actua davant una tasca. El que em pensava des d’un bon començament que era que no li
agradava l’anglès, amb veritat és que té molts problemes per centrar-se i no despistar-se amb qualsevol
cosa.
El que faig amb ella en especial és a cada activitat que realitzem amb els demés alumnes de la classe per
corners, ella la fa sempre al meu costat, i molts cops modifico una mica l’activitat per a ella, així pot anar
seguint. Quan l’alumna es despista li dono un toc d’atenció i reacciona.
A part d’això a vegades sembla que no pot començar un exercici perquè no sap com començar-lo. Si li faig
un exemple, després ella va seguint i l’acaba fent. El ritme d’aquesta alumna és diferent al dels seus
companys, tot i això des del començament del curs fins ara ha millorat moltíssim la seva atenció i estic
molt satisfeta perquè poc a poc va aprenent.
3.9.ALTRES ASPECTES IMPORTANTS:
3.9.1.APTITUD PER ALS IDIOMES
Existeix el convenciment casi general de que hi ha persones amb qualitats especials per aprendre idiomes.
No és freqüent escoltar comentaris on s’afirma que algú té facilitats per aprendre idiomes, com així tampoc
és freqüent escoltar a altres dir el contrari. El professor té que tenir present que l’aptitud d’un alumne pot
condicionar en el seu treball i les ganes d’aprendre.
La facilitat d’un alumne amb l’anglès depèn de factors com:
1. L’habilitat per enregistrar i identificar i recordar durant uns segons el material fonètic que arriba a
les oïdes. Aquesta habilitat no depèn tant de la capacitat auditiva de l’alumne com de la capacitat
cerebral.
2. La sensibilitat gramàtica, que consisteix en la facilitat per a captar la gramàtica o funcionament del
sistema lingüístic de la pròpia llengua.
3. Habilitat per memoritzar paraules del vocabulari d’una llengua desconeguda.
4. Habilitat per aprendre una llengua d’una forma inductiva, és a dir, la capacitat del individu per
descobrir amb la menor ajuda possible, les formes lingüístiques, regles i models estructurals que
entren en joc en un nou context lingüístic.
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3.10.MATERIALS I RECURSOS PER DUR A TERME LA METODOLOGIA
Let’s teach in english! Tal i com s’ha explicat, la metodologia emprada utilitza les eines TIC per a dur a
terme el procés d’aprenentatge de l’anglès. Però abans de conèixer alguns materials útils per la
introducció del mòdul d’anglès a l’aula, hi ha tres punts claus a l’hora de conèixer com ha de ser el material
emprat:
Els materials han de ser....
•

Flexibles: Per adaptar-se a les necessitats de l’alumne i els diferents objectius d’aprenentatge,
per a incorporar recursos interactius, multimèdia, modulars...

•

Estàndard: Per a compartir continguts i recursos entre unitats diferents, per garantir uns nivells de
qualitat homogènies i per optimitzar recursos de disseny, creació, edició..

•

Interactius: Degut a les seves característiques, tots presenten un major o menor grau
d’interactivitat. Són materials que afavoreixen l’acció docent. Estan pensats per crear i potenciar la
connectivitat, sobretot de l’alumne amb el contingut. La interacció alumne-alumne i alumneprofessor serà més important dins de l’aula presencial.

Alguns dels materials didàctics que estan a la base dels alumnes a la classe d’anglès serien les que
s’anomenen a continuació:
v Enciclopèdies, diccionaris, biblioteques virtuals
En el cas dels diccionaris, a l’hora d’aprendre un idioma, un material molt utilitzat tant per
professors com per alumnes és el diccionari català o castellà-anglès / anglès-castellà o català.
L’ús d’aquest és considerat moltes vegades com una eina perillosa per a l’aprenentatge d’una
llengua estrangera. Però realment l’únic perillós és el maneig d’aquest és el mal ús que puguin fer
els alumnes amb aquest.
El primer que han de tenir en compte els alumnes és quina classe d’informació es pot arribar a
buscar en un diccionari: significat de les paraules, com es lletreja, la transcripció fonètica,
accentuació i informació gramatical (plurals irregulars, nombres comptables i no comptables, verbs
transitius i no transitius...).
Dedicar alguna classe pràctica a parlar sobre els diccionaris pot ajudar als alumnes en la seva
comprensió i pot ser molt beneficiós. Moltes de les paraules tècniques i específiques del món de
les Arts Gràfiques no apareixeran en el diccionari. Així doncs s’ha de fer una selecció de totes
aquells tipus de paraules que es poden o no buscar segons el diccionari utilitzat pels alumnes.
Una eina molt utilitzada a l’hora de traduir de manera ràpida vocabulari del català-anglès/anglèscatalà quan l’alumne ha de fer una exposició de manera oral és el traductor Google. Primerament
el traductor tradueix la paraula, però també té l’opció d’escoltar la pronuncia d’aquesta, de manera
que els alumnes si han de fer una presentació oral poden practicar la pronunciació de les paraules
que no sàpiguen a partir d’aquesta eina.

Pronunciació de la paraula amb anglès
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v Els alumnes tenen l’oportunitat de treballar d’una manera més activa a partir de l’ús de l’ordinador
per a fer les seves tasques, ja que l’utilitzen diàriament i realment es nota que els hi agrada i que
saben fer anar aquesta tecnologia. A més a més el Cicle de Preimpressió Digital és bàsic i
necessari que els alumnes facin servir l’ordinador per treballar el Photoshop, InDesign...
Per això una manera de dur a terme la classe és donar l’opció als alumnes de que a partir del
conte propi de gmail que cada alumne té, es puguin connectar i crear els apunts de la classe al
GoogleDrive, una altra eina que presenta gmail molt útil per als alumnes.
GoogleDrive és un processador de text online gratuït de Google on es pot crear i compartir
documents via web, fer presentacions, crear un portafoli entre altres coses. A part, es pot accedir
des de qualsevol ordinador. Aquesta eina facilita als alumnes tenir els seus apunts online i no anar
amb llibretes. Els alumnes poden tenir accés als documents en tot moment, i poden compartir i fer
visibles amb la resta d’alumnes de la classe els apunts.
GoogleDrive també ajuda molt quan s’ha de fer un treball en grup, ja que permet veure què està
editant l’altra persona del grup, i treballar més d’una persona en un mateix document al mateix
temps.

Imatge: Tipus de documents

v SlideShare
Els Powers Points i treballs d’Office són un recurs molt utilitzat pels
professors a l’hora de fer les explicacions, però també són una eina
molt utilitzada pels alumnes a l’hora de fer una presentació, ja que el
Power Point serveix de guia per anar fent l’explicació i/o l’exposició.
Una manera de fer participativa i compartir la tasca és l’eina coneguda
com SlideShade que serveix per crear presentacions i compartir-les, o
crear documents i vídeos. Els alumnes poden crear presentacions
amb anglès i compartir-les amb els demés companys via on-line.
v Plataformes educatives
Algunes de les plataformes més interessants per l’ús a l’aula són les següents:
Una plataforma interessant com a recurs és el portal www.educaplay.com. Aquesta eina pot ser
útil tant per professors com per alumnes. Educaplay permet la creació d’activitats multimèdia de
manera molt senzilla per a utilitzar-les a l’aula amb els alumnes. Es poden crear activitats amb
anglès com ara: mapes, endevinalles, mots encreuats, sopa de lletres.
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El professor podria utilitzar aquest portal com a recurs a
la classe, per a dur a terme activitats, però també pot
fer que els alumnes, mitjançant agrupacions de 3-4
persones, creïn les seves activitats i una vegada
creades que se les intercanviïn entre grups i aprenguin
jugant.
Una vegada fetes i provades les activitats, aquestes es
poden integrar fàcilment a un Moodle de la classe
d’anglès.
Imatge: Portal Educaplay

Una altra plataforma molt eficaç és l’anomenada AccuTeach, que és una nova eina que
proporciona una plataforma educativa on es pot pujar, compartir, publicar arxius i visualitzar
conjuntament amb els alumnes, altres educadors i fins i tot pares. El servei compta amb un
calendari d’esdeveniments, organitzador d’arxius per penjar anuncis, treballs i tasques a assignar.
És una altra plataforma interessant per conèixer i estar connectat amb l’idioma i el grup de classe.

Imatge: Exemples de carpetes creades i pujades al programa AccuTeach

v Programes de vídeo i audio:
Real Player One és un programa per a veure vídeos.
Windows Movie Maker per l’edició de vídeo.
Audacity per la creació de àudio. L’alumne es pot gravar a ell mateix i després es pot escoltar i
editar la veu. També per la descarrega de podscasts.

Imatge: Programa Audacity
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v Moodel (blogs i wikis)
La creació d’un bloc amb anglès a partir de la col·laboració de l’alumnat del mòdul d’anglès, i amb
l’ajuda del professor d’anglès és una de les iniciatives que poden mantenir de manera activa la
connexió de l’idioma amb els alumnes.
La creació del bloc consisteix en que els alumnes dissenyin, col·loquin contingut i actualitzin amb
noticies el bloc de manera constant, i així fer que els alumnes estiguin pendents de la nova
informació i estar al dia amb les Arts Gràfiques i l’anglès.
El requisit primordial és que tot el que els alumnes introdueixin estigui amb anglès, i que els
alumnes facin mínim una publicació setmanal, així els alumnes participen de manera activa i
reforcen l’idioma.
Al bloc hi pot haver un apartat on els alumnes poden penjar noticies i novetats entre d’altres coses
del món de les Arts Gràfiques, i un altre apartat on es publiquin noticies d’actualitat i altres coses
amb anglès, tot temari lliure. El bloc estarà obert per a que tant els alumnes del cicle, pares i
mares, professors, amics etc. del centre i fora del centre puguin participar.

PROPOSTA PER A FOMENTAR DE MANERA ACTIVA L’ANGLÈS I LES TIC/TAC:
1. El mateix grup d’alumnes d’anglès, guiats per el professor del mòdul d’anglès podrien proposar
a la direcció del centre la introducció del bloc de les Arts Gràfiques amb anglès a la pàgina oficial
del centre. Aquest bloc apareixeria junt els altres blocs de l’IES i així es facilitaria l’accés de tot
aquella persona que volgués visitar el bloc i participar-hi.
La finalitat d’aquest bloc és que a partir de la iniciativa dels alumnes del Cicle de Preimpressió
Digital s’animi tant a la classe en general com a altra gent a participar i aprendre de la llengua
anglesa. Es tracta de que el bloc es vagi mantenint i actualitzant durant el mòdul d’anglès, i una
vegada finalitzat aquest, durant el llarg del curs
Aquet bloc es compartiria amb la resta d’alumnes de l’Institut, familiars, amics... és a dir, estaria
obert a tot el públic. L’idioma el qual s’utilitzaria per comunicar-se seria única i bàsicament l’anglès.
El contingut del bloc seria el següent:
• Noticies de les Arts Gràfiques en anglès (afegir una pàgina de revista Gaphic Arts)
• Activitats i treballs que els alumnes d’Arts Gràfiques van realitzant al llarg del mòdul d’anglès i
al llarg de qualsevol mòdul que estan cursant al llarg del curs.
• Explicació d’experiències viscudes a classe i durant la consecució del cicle per part de
l’alumnat
• Creació i animar a participar de manera oberta a debats orals sobre temes lliures.
• Quedades en hores extraescolars, hores del pati etc. Per a fer xerrades per practicar la llengua
anglesa.
• Compartir vídeos i documents interessants en anglès.
• Un apartat de Webgrafia, bibliografia etc. De les Arts Gràfiques per a consultar.
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• Penjar un diccionari per tenir a l’abast en el moment de que sortís algun dubte amb la llengua
anglesa.

3.11.ESPAIS A L’AULA
L’espai a l’aula és una manera estratègica i útil a l’hora de dur a terme les activitats previstes durant les
sessions. Segons el tipus d’activitat, la organització de la classe i dels grups serà d’una manera u altra.
És important que els grups que es formin per dur a terme les activitats del curs les organitzi el professor.
Així els grups seran diversos i la classe estarà organitzada d’una manera més amena i productiva. Tot això
amb l’objectiu de fer un aprenentatge més eficient.
L’espai per a dur a terme les classes a l’aula és molt important. Per tal d’establir una bona comunicació i
millorar el procés d’ensenyança-aprenentatge a l’aula és molt important que l’alumne a més a més del
saber pedagògic estableixi una adequada distribució dels espais a l’interior de l’aula.
El concepte de comunicació aquí expressat ha de referir-se a una doble via, on el receptor té l’opció de
donar resposta a l’emissor. En aquest cas el missatge és bidireccional, ja que existeix feedback
d’informació entre professor-alumne i no hi ha pèrdua d’informació. En el cas que el professor (emissor)
expliqui els continguts i no esperi una resposta per part dels alumnes (receptors) la informació es perd, ja
que estem parlant d’una conversa monodireccional.
Per a que a l’aula es doni el primer cas de conversa bidireccional, que és el correcte, la distribució ha
d’estar estratègicament ben definida. Si el professor ha de fer una classe magistral per a explicar l’exercici
d’avui, aquest es col·locarà davant dels alumnes, i aquests estaran tots de cara al professor. La
comunicació serà directa, mirant als ulls i fent que la informació viatgi en un canal sense sorolls ni pèrdues
d’informació.
La manera més òptima per dur a terme el mòdul d’anglès és tenir una aula habilitada amb el material i
altres coses més necessàries per a que els alumnes aprenguin. Els alumnes del cicle actualment disposen
de diverses aules segons les necessitats:
§

Una aula de teoria amb projector i pissarra digital on es realitza la explicació de la part teòrica de
cada matèria, i on es duen a terme les proves teòriques finals a cada final de trimestre.

§

Una aula de pràctica on hi ha col·locats en forma de U un total de 16 ordinadors Mac (incloent el
del professor), a més a més d’un projector i una pissarra digital. En aquesta aula és on realitzen
els exercicis pràctics i també les proves pràctiques finals de cada trimestre. És l’aula més gran de
totes.

§

Un taller on hi ha màquines d’impressió com la màquina serigràfica, una guillotina, un plotter,
escàners, impressores... A més a més hi ha un espai on es troben productes de laboratori que els
alumnes també fan servir per les seves pràctiques.

En aquest cas seria difícil destinar un espai únic i exclusiu per a dur a terme la classe d’anglès, ja que
l’espai no ho permet. Tot i això sí que es podria habilitar una de les aules i destinar una part a penjar
noticies del món de l’anglès i demés coses que fossin necessàries.
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Així doncs, l’espai el qual s’utilitzaria per a la classe d’anglès seria l’aula de pràctica ja que el mòdul
necessita de les eines TIC/TAC com els ordinadors, pissarra digital, projector entre d’altres coses per dur a
terme els exercicis. A més a més és l’aula més gran i és la que permet amb més facilitat crear diversos
espais.
La metodologia de l’ensenyament-aprenentatge d’una llengua es basa en l’ús de més d’un recurs en una
mateixa sessió. L’aula és el lloc on s’han de concentrar tots els materials (diccionaris etc.) per tenir-los a
l’abast en qualsevol moment, així doncs en l’aula pràctica s’habilitaria un apartat on trobar tot el material
necessari.
També és útil penjar pòsters i activitats realitzades pels alumnes amb anglès per la classe ja que això
ajuda a retenir el vocabulari a l’alumnat a part de transferir significat a allò que està veient.
Un espai molt útil que els alumnes poden tenir a la seva disposició són l’anomenat “library corner”, una
cantonada amb una estanteria de llibres de lectura, revistes, diaris... relacionades amb les Arts Gràfiques
per endur-se’ls a casa i/o compartir amb els demés companys.
El professor, com especialista de la matèria també té que posar a disposició material de lectura per
l’alumne, pot crear exercicis relacionats amb la traducció de vocabulari i trossos de text i ha d’animar i
motivar als alumnes per a que els alumnes visitin de manera constant aquest espai de la classe.
A més a més, s’ha de tenir en compte que l’aula on es durà a terme el mòdul d’anglès, segons la
metodologia que seguirà l’assignatura, és un espai de comunicació i social, on els alumnes s’han de trobar
còmodes, acollits i familiaritzats. Aquest fet és molt relatiu però a l’hora d’observar el comportament dels
alumnes a l’aula, veiem com al tercer dia que entrin a classe, cadascú s’asseurà en el mateix lloc que en el
dia anterior. Això és degut a que l’alumne associa un espai físic propi en aquella classe i se’l fa seu.
A part, a la classe és on els alumnes assumeixen rols i responsabilitats diverses a mesura que passa el
temps. Aquest fet fa millorar en la dinàmica de grup de l’alumnat i en la motivació que posin de cara a
l’anglès.
Així doncs l’espai de l’aula:
•

Centralitza tots els recursos metodològics i pedagògics de la llengua estrangera, per així facilitar
l’accés del material docent a l’alumne.

•

El disseny i distribució de l’aula permet tenir diferents escenaris i dur a terme agrupaments per dur
a terme activitats.

•

On les eines TIC/TAC estiguin a l’abast del professor i els alumnes.

I d’aquesta forma l’espai permet:
•

Dinamitzar la participació de l’alumne, la qual cosa l’única llengua que es parlarà a classe serà
l’anglès.

•

Que els alumnes treballin de manera dinàmica i practiquin solament la llengua anglesa a classe. Si
el professor obliga a parlar la llengua l’esforç que l’alumne farà a l’hora que es vulgui expressar en
anglès serà constant.

•

El fet de tenir distribucions i escenaris diversos en la mateixa aula permet l’autonomia dels
alumnes a l’aula. Cadascú pot anar avançant al seu nivell i al seu ritme i això permet que el
professor tracti de manera més individualitzada alumne per alumne. L’alumne també podrà
preguntar dubtes i el professor l’ajudarà en les seves necessitats d’aprenentatge.

•

La distribució d’espai en zones permet que cada alumne esculli la forma de dur a terme la seva
tasca en concert, i que es pugui repartir el seu propi temps en el número de tasques que hagi de
dur a terme. La falta de temps a l’hora de realitzar un exercici fa que l’alumne entregui la tasca
sense acabar.

•

Presentar els treballs en el suport que cada alumne vulgui. La diversitat de maneres de treballar
augmenta la creativitat de l’alumnat (power point, vídeo interactiu etc.). És molt cert que els
alumnes d’avui en dia han nascut amb la tecnologia davall el braç. Del que es tracta és que
apliquin totes les eines TIC/TAC que utilitzen diàriament per a dur a terme els seus treballs. Els
alumnes tindran una motivació afegia a l’hora de fer l’exercici ja que estaran utilitzant totes
aquestes eines que ells coneixen.

•

Que l’alumne assumeixi responsabilitats, decisions i compromisos de feina que el facin ser cada
vegada més autònom per decidir, i que poc a poc vagi sent ell el protagonista.
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El fet de que l’alumne realitzi un exercici al seu ritme és una tasca que implica molta
responsabilitat, i a la vegada és molt necessària per a que ell mateix sigui més independent a
l’hora de pensar i tenir fer feines marcades.

Imatge: Aula digital

3.12.FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS PREVISTES PER AL MÒDUL DE LA LLENGUA
ANGLESA:
Les activitats amb anglès sempre intentaran seguir un mateix ordre, així doncs es duran a terme de la
següent manera:
Corners
Hi haurà activitats que se centraran en cornes. Es tractarà de fer activitats amb grups cooperatius.
Treballs en grups
Es dividiran els alumnes en diferents grups i cada grup, durant un temps determinat farà l’activitat d’aquest
corner. El que es pretén és que els alumnes aprenguin la gramàtica necessària de l’anglès i el vocabulari
tècnic de les Arts Gràfiques però també que al mateix temps aprenguin i practiquin l’idioma, que aprenguin
a parlar en públic, que aprenguin a escoltar i a entendre l’anglès.
Ment sense cansar-se
És una dinàmica molt útil i el fet de canviar cada temps determinat d’activitat, ja que fa que la concentració
de l’alumne per l’activitat sigui constant. Quan l’alumne comenci a cansar-se, serà el moment de canviar
d’activitat i el moment en que descansarà la ment fins que la següent activitat comenci.
A l’hora de fer grups s’ha de tenir present dos qualitats de la llengua anglesa (molts dels punts han estat
tractats en punts anteriors):
Qualitats estàtiques dels que aprenen
1.Potencial que es té per aprendre llengües
2.Age
3. La força per fer l’esforç d’aprendre la llengua
4.L’habilitat de mantenir l’esforç durant un temps seguit
5. Habilitats especifiques i defectes
6. Experiència anterior amb la llengua
a) Llengua nativa
b) Parla de la llengua anglesa
7.L’experiència d’aprendre en general.
Qualitats dinàmiques del que aprenen
1.El nivell d’aprenentatge
2.Els estils d’aprenentatges
3.El mínim èxit necessitat
4. El veure’s un com aprenent de la llengua
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5.La relació amb els professors

Segons aquestes característiques els grups d’alumne es faran d’una manera u altra. La estratègia de
grups serveix per a que l’aprenentatge dels alumnes sigui més eficient. En el moment que un del grup no
entengui alguna cosa podrà acudir al seu grup i li explicaran i al revés.

3.13.L’AVALUACIÓ DEL MÒDUL D’ANGLÈS

Hi ha diversos tipus d’avaluació segons en el moment del curs en el que ens trobem.
És important dur a terme una avaluació formativa durant el procés d’aprenentatge. Els resultats parcials
del mòdul d’anglès, tant a nivell grupal com individual s’han de comparar confome es va donant la matèria
per a veure si realment hi ha una millora en l’aprenentatge i la classe evoluciona favorablement.
L’avaluació ve marcada pels objectius que s’han presentat a la programació. S’haurà d’avaluar els
alumnes amb atenció a la diversitat d’una manera diferent a la resta dels alumnes.
El professor explicarà tot el procés d’avaluació al principi del mòdul per tal de deixar clar el funcionament
de l’avaluació. Aquest procés té diversos punts:
1. La prova de nivell inicial. La primera prova que el professor durà a terme al principi del mòdul de la
llengua anglesa serà una prova on el professor sabrà el nivell de coneixement de la llengua anglesa
dels alumnes.
Aquesta prova és molt necessària doncs a partir d’aquí es fixaran els objectius que es duran a terme
durant el mòdul i fins que aquest acabi. El professor, a partir dels resultats de la prova farà una
valoració i buscarà activitats que potenciïn la part més fluixa dels alumnes. Aquesta prova és obligatòria
per a tots els alumnes, i l’hauran de realitzar el primer dia del mòdul d’anglès.
Normalment l’anglès que els alumnes tenen assolit abans de començar el cicle és un nivell molt baix ja
que molts venen de la E.S.O. i no han fet molt anglès, o fins i tot n’hi ha que fa anys que no estudien, i
per això el seu anglès és d’un nivell molt baix o fins i tot nul.
Del que es tracta és que els alumnes pugin assolir des del començament del mòdul fins al final les
competències bàsiques per saber defensar-se amb la matèria d’anglès, i recordem que estem parlant
d’un anglès tècnic, pel que l’anglès serà molt especialitzat amb la matèria d’Arts Gràfiques i això implica
una dificultat afegida.
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2.Avaluació del professor. Existeix també una avaluació que és la que el propi professor fa a ell mateix
per a que una vegada acabat el mòdul valori els aspectes positius i negatius i els tingui en compte o no
per incorporar-los l’any vinent en el mòdul. S’ha de tenir en compte que aquest mòdul serà la primera
vegada que s’impartirà, per això és tan fonamental aquesta avaluació. El que es pretén és que amb la
valoració del mòdul poc a poc s’agafi experiència per a que amb els anys el mòdul es doni d’una
manera més eficaç encara.
A part, durant el mòdul es podran fer els ajustos i modificacions necessàries per tal de fer que els
activitats siguin el més endevinades per als alumnes i el seu aprenentatge. (Annex3)
“SELF EVALUATION”. És important fer que el professor siguin més conscient dels factors que afecten
a l’aprenentatge, i de l’aprenentatge que té lloc a les seves pròpies classes.
Una de les coses més importants que atribueix a un professor com a “good teaching” és la seva pròpia
consciència del treball realitzat. L’habilitat de reflectir cadascú la seva manera d’ensenyar i millorar i
desenvolupar les habilitats de cadascun d’ells.
Del que es tracta és que l’avaluació sigui un procés continu de reflexió, tant de qui aprèn com de qui
ensenya. Les autèntiques mesures d’avaluació demostren la comprensió de la matèria per part de
l’alumnat amb més fidelitat que no pas els tests de resposta múltiple o de posar creuetes.
Un dels requisits mes importants perquè es doni una avaluació autèntica és l’observació. Observar els
alumnes resolent els problemes o creant productes en contextos reals proporciona la millor imatge de
les seves competències apreses sobre la matèria d’anglès.
3.Avaluació dels alumnes:
És realment una tasca complicada avaluar l’aprenentatge d’anglès dels alumnes. Per això el que es
proposa per l’avaluació del mòdul és que cada alumne desenvolupi de manera individual un portafoli on
l’alumne entregarà les tasques i podrà ser avaluat pel professor en tot moment.
Així doncs, l’avaluació del mòdul d’anglès es realitzarà de manera digital. Els portafolis són un
instrument TIC molt útil per avaluar ja que es recull en format electrònic els treballs i les notes dels
alumnes. A continuació es parlarà d’aquesta eina.
El que es proposa és l’avaluació a partir d’un portafoli, porfolio o carpeta d’aprenentatge. Un portafoli és
una col·lecció d’informació acadèmica i personal que té com objectiu documentar el procés
d’aprenentatge i mostrar evidències de les competències i/o intel·ligències desenvolupades. És una
recopilació de treballs acadèmics realitzats sobre aquestes treballs. Aquesta reflexió ens permet
expressar les nostres idees respecte la manera com l’alumne ha dut a terme el procés d’aprenentatge
(els encerts, les capacitats desenvolupades, l’aprenentatge valorat, les dificultats trobades, els reptes i
els projectes que sorgeixen a partir de les dificultats trobades.... El propòsit fonamental de l’avaluació
per portafolis es mostrar què ha aprés l’alumnat.
Utilització de l’eina dels portafolis serveix per a:
1.Com a eina que revela a l’estudiant què ha après d’una forma personal i completa.
2.Proporcina evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de
treball.
3.Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.

35

Els continguts del portafoli són els següents:
L’elaboració del contingut d’un portafoli pot tenir documents molt diversos. Per exemple mostres de treballs
elegides per l’alumnat que recullen les evidències dels seus aprenentatges i la seva reflexió. Poden ser:
•
•
•

•

Entrevistes: espontànies o bé planificades per a veure el grau de coneixement de vocabulari i
expressió escrita en anglès.
Enregistrament d’àudio i vídeo on s’avalua l’expressió oral de l’alumnat i on es pot dur a terme
una reflexió tant del desenvolupament i l’avaluació e les activitats realitzades.
Fotografies: permet guardar informació sobre allò que l’alumnat aprèn i sobre com ho aprèn,
recordar els esdeveniments i afavorir la reflexió sobre les activitats realitzades. Exemple:
fotografies d’un escàner de tambor amb les seves parts. Les fotografies ajuden a entendre i
esquematitzar el contingut i són una bona eina a l’hora d’estudiar o fer un resum.
Notes i reflexions personals. On el professor valora el procés d’aprenentatge de l’alumne
realitzat al llarg de tota l’acció formativa.

Els alumnes penjaran durant el llarg del mòdul els treballs que se’ls anirà manant al portafoli individual , i
així el professor podrà avaluar-los.
Els criteris d’avaluació preestablerts a principi de curs són els següents: De totes les activitats que els
alumnes hauran d’entregar al portafoli (tant exercicis, com proves oral i escrites), el professor farà la
mitjana i posarà una nota final. Un treball o prova tant escrita com oral no farà mitjana si no arriba a la nota
mínima d’un 5. Per a que es pugui avaluar una prova cal haver-la entregat mitjançant el portafoli, perquè
serà la plataforma en la qual el professor es basarà per avaluar en tot moment. Tot allò que no estigui
penjat al portafoli no s’avaluarà. (Annex 4)
Junt a l’avaluació que el professor farà sobre els treballs, s’afegirà un petit comentari que servirà a
l’alumne per orientar-lo i ajudar-lo a millorar. Tot aquest procés es durà a terme a l’apartat del portafoli
anomenat “self avalutaion sheet” que serà personal i solament el podran veure i compartir el professor i
l’alumne.
El professorat té en compte el treball cooperatiu d’aquesta part, tant per la relació del professor-alumne
com al revés. L’objectiu principal és ensenyar a l’alumnat a compartir els seus coneixements i que aquests
facin l’esforç de comunicar el seu treball amb les seves paraules i amb la llengua anglesa. És un esforç
que finalment es veurà compensat una vegada els alumne ho hagin aconseguit.
Una vegada el mòdul hagi finalitzat, l’alumne pot continuar pujant treballs al seu portafoli i fer d’ell un espai
actiu que serveixi a l’alumne per estar en contacte amb l’anglès si així ho desitja.
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3.14.ANGLÈS MÉS ENLLÀ DE L’AULA
L’anglès no solament s’ha d’impulsar a la classe del mòdul de la llengua anglesa, sinó també el professor
té que fer de guia i donar les eines precises per a que els alumnes, una vegada a casa, puguin seguir una
formació de manera autònoma, a partir de les eines que ja saben fer servir per practicar l’anglès.
A part d’això, existeix també la possibilitat de que a partir de les beques de la F.P. l’alumne pugui anar a
un país de la Unió Europea a realitzar les pràctiques de treball. És com en el cas dels programes
següents:

v El programa Leonardo Da Vinci
El programa Leonardo s’emmarca dins del Programa d’Aprenentatge Permanent de la Unió Europea.
És una beca adreçada als estudiants de la F.P. per poder optar a treballar en transnacionals,
empreses o centres de formació per a persones de la Formació Professional.
Els objectius d’aquesta beca són els següents:
•

Millorar i augmentar la mobilitat a Europa de les persones de F.P. per aconseguir fer
pràctiques a les empreses estrangeres.

•

Millorar qualitativament i augmentar quantitativament la cooperació entre centres i
organitzacions que brindin oportunitats d’aprenentatge arreu de tota Europa.

•

Facilitar e desenvolupament de les pràctiques innovadores en els àmbits d’educació i
Formació Professional.

•

Desenvolupar pedagogies pràctiques d’aprenentatge permanent i innovadores i basades en
les TIC.

A aquest programa poden optar la majoria de països de la Unió Europea, els candidats a l’adhesió i
els països membres de la AELC (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).
Així dons els alumnes del C.F.G.M. de Preimpressió Digital poden viatjar a altres països de la UE on
es parla anglès i al mateix temps que aprenen a treballar amb material de les Arts Gràfiques
internacional, i aprenen a millorar les aptituds i competències dels participants i a contribuir a una més
gran competitivitat i esperit empresarial aprenen i practiquen l’idioma.
Però no acaba aquí, perquè els professors també tenen la necessitat d’aprendre i renovar-se amb
l’idioma, per això:
v Cursos per a professors
Per el professorat també existeixen maneres de poder millorar el coneixement d’anglès. A Catalunya,
els professors, tant de llengua anglesa com d’altres especialitats, poden cursar cursos gratuïts a la
E.O.I. per millorar el seu nivell amb l’idioma. Aquests cursos són gratuïts per a tots aquells professors
que tinguin la iniciativa d’ampliar coneixements. És una oportunitat per a que el professors de
secundària i professors tècnics de la matèria d’Arts Gràfiques que necessiten el nivell B2 puguin obtenir
el títol i així impartir el mòdul d’anglès al cicle de Preimpressió Digital.
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4.RESULTATS
La introducció del mòdul de la llengua anglesa al C.F.G.M. de Preimpressió Digital permet trobar solució a
la mancança de l’estudi de la llengua que s’havia plantejat al començament del treball.
A partir de la introducció de noves metodologies que inclouen l’aprenentatge significatiu i el treball
cooperatiu, l’objectiu que s’ha plantejat des del començament fa possible l’aprenentatge de l’anglès a
l’aula.
La idea de la implantació del mòdul deixa de banda l’ensenyament tradicional de l’anglès i evoluciona per
portar a la classe un tipus d’aprenentatge de la llengua anglesa ple d’idees innovadores, on amb ajuda de
les TIC és possible. Qui ha de passar-s’ho bé aprenent són els alumnes, i qui ha d’assolir les
competències bàsiques i objectius plantejats en el mòdul també són ells. Així doncs, si ells són els
protagonistes, és per a ells que s’han creat totes aquestes activitats que recullen els aspectes de la
llengua anglesa bàsics i ho fan d’una manera innovadora.
Durant el treball s’ha pogut tractar la figura tant important del professor. Aquest és la guia de l’alumnat, i ha
d’estar ben format en la matèria per dur a terme la introducció del mòdul al cicle. La importància amb la
que el professor explica la matèria és bàsica, es tracta d’una matèria tècnica de les Arts Gràfiques que el
professor té que ensenyar als alumnes amb anglès, i això dificulta la tasca.
Les eines TIC ajuden al professor a impartir els coneixements amb les metodologies establertes, a partir
d’activitats amb anglès que engresquen l’alumnat, el fan treballar de manera autònoma, participar
dissenyant i actualitzant un bloc, i a al mateix temps que l’alumne està amb contacte amb l’idioma, ja sigui
a classe o des de casa.
En tot moment s’ha partit de la base de que l’element principal és l’alumne, i per això cal conèixer des d’un
començament el nivell d’anglès i adaptar la matèria i activitats a les seves necessitats. El rendiment de
l’alumne automàticament millora. A més a més els cursos gratuïts a professors i les beques pels alumnes
faran possible una millor especialització en la llengua tant d’uns com d’altres.
En tot aquest procés l’alumne entén que l’anglès avui més que mai és bàsic en l’aprenentatge del món de
la indústria gràfica, i estarà motivat per esforçar-se en la matèria i assolir els objectius i competències
bàsiques que es demanen en el mòdul.
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5.CONCLUSIONS
La idea de realitzar el treball em va sorgir gràcies a l’experiència que he anat agafant durant tot el procés
de pràctiques docents del màster a l’IES. Les pràctiques docents han estat un continu aprenentatge diari
sobre el món de la docència, i una experiència molt gratificant que m’ha obert els ulls i m’ha mostrat la
realitat de la Formació Professional i les seves necessitats. Aquesta necessitat no és altra que la d’impartir
un mòdul d’anglès pel C.F.G.M. de Preimpressió en Arts Gràfiques.
A partir del que al llarg d’aquests anys he anat aprenent, ja sigui durant la meva etapa formativa a la
universitat amb l’estudi dels Mitjans Audiovisuals i les eines TIC, o amb l’experiència del treball com a
monitora d’anglès a una escola, m’han fet adonar-me’n i ser conscient de com hauria de ser la introducció
del mòdul d’anglès al C.F, i com d’útil pot arribar a ser la implantació de les eines TIC en aquest tipus
d’aprenentatge. És per això que vaig decidir crear aquest mòdul agafant totes aquestes experiències
viscudes i unificant-les per treure-hi alguna cosa de profit.
Des de ja feia temps tenia pensada la idea del treball final de màster, i per això li ho vaig fer saber al tutor
de pràctiques i demés professors i estic molt agraïda per totes les idees i sobretot el suport que m’han
donat a l’hora de fer el treball. Si he tingut qualsevol dubte sobre si funcionaria una idea o altra mai m’han
negat l’oportunitat d’escoltar-me i donar-me l’opinió sobre el tema, i per això he pogut realitzar el treball
amb entusiasme i amb moltes ganes. També tinc que afegir que sense el màster hi hauria molts aspectes
que he introduït al treball que no en tindria consciència de que existeixen, així doncs sóc conscient que he
rebut un bon coneixement del món de la docència i estic molt agraïda per aquest fet.
Ha estat un procés de creació de treball molt llarg, com si es tractés parlant metafòricament d’un embaràs.
Un procés llarg i dur que quan realment finalitza, si la feina s’ha dut a terme de manera correcta, et queda
un gran descans i satisfacció personal.
Fent una visió global al treball en certs aspectes m`hagués agradat profunditzar més o expressar-me millor
en certs aspectes, però degut a l’extensió del treball no m’ho ha permès. El món de l’anglès és un camp
molt ampli i hi ha poques pàgines per desenvolupar-lo. Tot i això he intentat explicar les idees de la
manera més clara i organitzada possible per si serveixen en algun moment per donar idees a l’hora
d’introduir el mòdul d’anglès al C.F.
Per acabar, tinc que dir que aquest treball és una introducció, i amb això vull dir que és un començament
d’una gran tasca que a partir de l’any vinent s’haurà de realitzar. Estic segura que amb els anys s’anirà
agafant experiència i aquest mòdul s’anirà impartint cada vegada de manera més eficient, perquè del que
es tracta en aquesta vida és d’anar aprenent i millorar.

Knowing is not enough;
we must apply.
Willing is not enough;
We must do.
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