
PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES  

 

AICLE A L’INSTITUT L’ALZINA  

Aquest projecte té com a finalitat que els  alumnes s’acostumin a aprendre en 
anglès, és a dir, a fer servir l’anglès per accedir a coneixements d’altres àrees. 
D’aquesta manera l’anglès és una eina necessària com es trobaran més endavant 
quan entrin al món laboral o en estudis superiors. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:  

Els motius que han portat l’INS  Alzina a l’elaboració i presentació d’aquest 
projecte són els següents: 

● La necessitat d’adaptar-nos com a centre educatiu a una nova realitat de la 
societat catalana del segle XXI. 

● L’INS Alzina va participar durant els cursos XXX en un projecte Comenius 
d’àmbit europeu. Aquest projecte es va dur a terme utilitzant el francès com 
a llengua vehicular conjuntament amb centres de Rumania, Itàlia, Portugal i 
Turquia. El tema principal del projecte va ser XXX.  L’alumnat del centre va 
experimentar la necessitat d’exposar de manera oral i escrita tot allò que 
van fer en llengua francesa. 

● El currículum LOE de l’ESO demana desenvolupar certes competències 
d’aprenentatge i les podem treballar de manera més vivencial a través 
d’aquest tipus de metodologia activa. Aquest projecte involucrarà l’alumnat 
en la comprensió, producció i interacció de l’anglès, tant  a nivell escrit com 
oral. Així doncs, l’alumnat es concentrarà més en el significat que vol 
transmetre que en la forma en la que es transmet. D’aquesta manera 
desenvoluparem: 

● la competència comunicativa, ja que es fomentarà el treball de 
les cinc destreses de la llengua anglesa (parlar, interaccionar, 
escriure, escoltar i llegir). 

● la competència audiovisual, ja que s’utilitzaran diversos formats 
audiovisuals i digitals. 



● la competència plurilingüe i multicultural, ja que totes les llengües 
expressen una manera d’entendre el món. 

● La voluntat de millorar la competència lingüística de la llengua anglesa de 
l’alumnat mitjançant l’increment d’hores lectives de contacte amb aquesta 
llengua. 

 

OBJECTIUS CURRICULARS 

Amb aquest programa ens proposem que l’alumnat sigui capaç de: 

 

1.  Millorar la seva competència comunicativa en anglès, entenent la llengua no 
com a matèria d’aprenentatge obligatori sinó com a eina de comunicació i 
interacció i com a portal per accedir a un coneixement més globalitzat, adequant la 
competència oral dels alumnes als paràmetres indicats pel Marc Comú de 
Referència Europeu. A primer i segon d’ESO, l’alumne adquireix la competència 
de l’usuari de Nivell A1 fins arribar a un Nivell d’usuari B1 (llindar) en acabar 
batxillerat. Per això, s’han d’oferir als alumnes tècniques de millora de pronúncia, 
de dicció, d’estructuració i de seqüenciació del discurs oral. 

2. Acceptar la diversitat com una manera d’enriquir-nos com a persones. 

3. Promoure el respecte i l’auto-avaluació i augmentar la confiança dels alumnes a 
l’hora d’expressar-se en llengua anglesa. 

4. Aprendre vocabulari bàsic relacionat amb àrees tècniques,           com per 
exemple el que cal usar al laboratori de ciències o al taller de tecnologia. 

5. Integrar la llengua anglesa com a vehicle per a l’adquisició de coneixements i la 
transmissió de tot tipus d’aprenentatges tot utilitzant eines TAC per a la millora de 
l’expressió oral (vídeos, animacions...). 

6. Introduir la metodologia AICLE per a la millora de l’expressió oral. En concret, 
realització de presentacions orals sobre temes d’unes altres matèries (tecnologia, 
ciències naturals i educació física) integrades dins d’un projecte temàtic més 
general. 

 

 

 

 

 



Amb aquest projecte també ens proposem que el professorat involucrat sigui 
capaç de: 

1. Desenvolupar una millor cooperació en el treball en grup. 

2. Col·laborar amb altres professors i professores del centre que ens ajudaran des 
de les seves àrees com ara tecnologia, llengües estrangeres, informàtica i 
ciències. 

3. Integrar l’ús de les TAC de manera significativa en la pràctica docent. 

4. Fer partícip a tot el claustre de professors, i en general, a tota la comunitat 
educativa, de les millores que suposen la metodologia per projectes. 

                                       

METODOLOGIA EMPRADA EN LA PRÀCTICA DOCENT 

 

Es dedicarà una hora lectiva setmanal per tal de desenvolupar el projecte i, quan 
sigui necessari, s’incorporaran hores lectives d’altres àrees que ens poden ajudar 
en el projecte. 

El professorat implicat en el projecte es reunirà setmanalment/bisetmanalment per 
tal de dissenyar i elaborar les activitats d’ensenyament/aprenentatge conductores 
del projecte en qüestió. En aquesta reunió també es discutiran els instruments 
d’avaluació tant de les unitats com del projecte d’innovació. 

Respecte a la metodologia que s’emprarà en la pràctica docent podem dir que el 
treball serà en el taller, en el cas de tecnologia;  a l’hora de pràctiques en el 
laboratori en el cas de ciències naturals; en tots dos casos durant una hora al llarg 
de tot el curs. En el crèdit optatiu d’educació física, es dedicaran tres hores 
setmanals durant un trimestre. L’ensenyament/aprenentatge de l’anglès 
esdevindrà significatiu com a instrument per a accedir a d’altres àrees del 
coneixement i es basarà en els següents principis metodològics: 

• La llengua i les destreses es presenten de forma integrada. 

• El focus de llengua no és una gradació estructural sinó que els projectes 
treballen les estructures que necessiten per un fi comunicatiu molt concret. 

• La llengua és funcional i ve dictada pel context del tema o àrea que es 
treballa 

• La llengua es treballa des d’un enfocament més lèxic que gramatical. 

• Els estils d’aprenentatge es tenen en compte en els diferents tipus de 
tasques finals. 

  



Cal afegir que la integració de les cinc destreses és un fet remarcable de la 
metodologia encara que en el primer cicle d’ESO es treballarà especialment les 
destreses orals. També cal esmentar el fet de que les tecnologies de la informació 
i la comunicació i, en especial totes aquelles que contribueixen al 
desenvolupament de la competència interactiva, tenen un paper clau en tots i 
cadascuna de les metodologies del projecte.. 

 La docència de la matèria de Tecnologia/Ciències Naturals, a les hores de taller a 
1r d’ESO es farà utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. L’explicació del 
desenvolupament de la classe pràctica serà íntegrament en anglès, així com el 
material donat als alumnes. Les preguntes i els dubtes formulats pels alumnes i les 
respostes i aclariments seran preferentment en anglès, però s’admetrà l’ús del 
català tant en preguntes com als exàmens. L’alumnat tindrà com a eina de 
consulta els materials penjats al Moodle (vídeos, animacions, textos i guions per 
desenvolupar la tasca). Totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge previstes 
seran fruit d’un treball de coordinació previ entre les àrees de Tecnologia/Educació 
Física/Ciències Naturals i de Llengua Anglesa. 

 La docència de la matèria d’educació física a les hores d’optativa de segon d’ESO 
és farà utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, la qual cosa significa que tant 
l’explicació de les activitats a dur a terme a la classe com els materials 
submninistrats als alumnes seran en anglès. 

 La docència de les ciències naturals de tercer d’ESO anirà a càrrec del 
professor/a és farà utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. A diferència de 
primer i segon d’ESO, en el tercer curs es demanarà als alumnes que utilitzin 
l’anglès a l’hora de fer preguntes i a l’examen. 

La docència del crèdit optatiu de tecnologia de quart d’ESO anirà a càrrec del és 
farà utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. A diferència de primer i segon 
d’ESO, en el tercer curs es demanarà als alumnes que utilitzin l’anglès a l’hora de 
fer preguntes i a l’examen. 

 Totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge previstes seran fruit d’un treball 
de coordinació previ entre les àrees de Tecnologia/Educació Física/Ciències 
Naturals i de Llengua Anglesa. 

Es dedicarà una hora lectiva setmanal per tal de desenvolupar el projecte. El 
professorat implicat en el projecte es reunirà un bisetmenalment per tal de 
dissenyar i elaborar les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es duran a 
terme en el projecte. En la reunió també es parlarà dels instruments d’avaluació de 
les unitats i del projecte en si.



 

TEMPORITZACIÓ 

 

 

 

NIVELL 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO 

MATÈRIES TECNOLOGIA CRÈDIT OPTATIU 
D'EDUCACIÓ FÍSICA  

CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

TECNOLOGIA 

ALUMNAT Tot l'alumnat  Tot l'alumnat Tot l'alumnat Alumnat matèries 
optatives  

HORES SETMANALS 1h setmanal classe de 
pràctiques de taller 

Durada del crèdit(3h) 
un trimestre. 

1h setmanal classe de 
pràctiques de laboratori 

Totes les hores del 
crèdit (3h) anual. 

NIVELL DEL 
LLENGUATGE 

ORAL ORAL ORAL I ESCRIT ORAL I ESCRIT 

ANY D'IMPLANTACIÓ 1r any 2n any 3r any 4t any 

CURS D'IMPLANTACIÓ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

 

 

 

 



 


