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Presentació 

Aquest itinerari curricular està basat en els materials didàctics creats durant la llicència 
educativa tipus C desenvolupada durant el curs 2007-2008 a Anglaterra. Tant el 
material didàctic de la llicència de nom “one, two, three technology” com la seva 
actualització i adaptació a les necessitats de l’aplicatiu de recobriment curricular (ARC) 
són autoria de Ernest FERRER i BATLLE. 

Aspectes metodològics 

Els materials es basen en la metodologia AICLE/CLIL, que utilitza la llengua anglesa 
com a vehicle d’aprenentatge dels continguts de la matèria no lingüística que 
s’imparteix.  

Els continguts de tecnologia més adients per desenvolupar la metodologia AICLE són 
aquells que per la seva natura permeten la realització d’un nombre considerable de 
muntatges, experiències i altres activitats pràctiques que afavoreixen la comprensió de 
l’alumne en un entorn en una llengua vehicular que l’alumne no domina i a l’hora 
permeten fer les sessions de classe més amenes i interessants. 

El professorat ha de procurar evitar l’ús i traducció a les llengües maternes i afavorir la 
comprensió de conceptes i procediments a través de la demostració, la gesticulació, el 
dibuix, l’ús de diccionaris visuals, l’ús de diccionaris monolingües i  les eines d’Internet. 
En aquest darrer cas es interessant afavorir l’ús de la wikipedia en anglès 
www.en.wikipedia.org tant per entendre alguna paraula anglesa com per traduir una 
paraula catalana i el seu significat utilitzant la conversió de viquipedia a wikipedia. 
Igualment es poden utilitzar diccionaris en línia monolingües com el diccionari de la 
universitat de Cambridge www.dictionary.cambridge.org o d’altres de reconegut 
prestigi i garantia. 

Es desaconsella totalment l’ús de traductors d’Internet ja que sovint tradueixen les 
paraules fora de context amb un resultat enganyós i nefast per la comprensió de 
l’alumnat. 

Distribució dels continguts 

D’acord amb aquestes consideracions es presenten dues unitats didàctiques  senzilles 
que permeten fer una primera introducció de la metodologia CLIL per alguns 
continguts de tecnologia de 1r d’ESO. D’aquesta manera es pot compatibilitzar 
l’afavoriment de l’anglès com a llengua d’ús en una matèria no lingüística i l’assoliment 
dels continguts de la matèria de tecnologia per part dels alumnes amb menys 
destreses lingüístiques. 

Les unitats desenvolupades estan pensades per ser aplicades al 2n o 3r trimestre. 
D’aquesta manera donem temps als alumnes per adaptar-se al nou centre educatiu i 
etapa de secundària, i també a que es familiaritzin de nou amb l’anglès desprès de les 
vacances. 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.dictionary.cambridge.org/
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Cada unitat disposa dels següents recursos: 

 Material de treball per a l’alumnat que es recolza sovint en presentacions 
multimèdia, enllaços a pàgines web, jocs i activitats manipulatives, etc. 

 Notes i guia didàctica per al professorat que justifica els objectius i duració estimada 
de cada lliçó, orienta sobre la forma d’enfocar cada activitat, dóna alternatives d’ús 
per alumnes amb més o menys capacitats i proposa noves idees per aprofundir 
alguns continguts. 

 Presentacions multimèdia necessàries per realitzar les activitats de l’alumnat. 

 Material suplementari d’ajuda per realitzar algunes activitats. 
 

Les unitats desenvolupades són:  

Unitat 1 Revising materials 

Aquesta unitat està pensada per introduir els alumnes en la metodologia AICLE/CLIL a 
través de la revisió i consolidació de continguts ja estudiats prèviament en cursos 
anteriors de primària i/o durant el propi curs de 1r d’ESO en classes prèvies dels 
mateixos continguts desenvolupades en la llengua vehicular catalana.  

Això comporta que aquesta unitat es basi en realitzar activitats, tasques, jocs, 
passatemps, entreteniments de repàs, revisió, record, descobriment que facin més 
fàcil la introducció de la llengua anglesa i no tant en l’adquisició de nous coneixements 
i destreses per part de l’alumnat. 

Està pensada per ser realitzada en unes 3 hores aproximadament. 

Unitat 2 Common tools 

Aquesta unitat desenvolupa continguts no estudiats prèviament pels alumnes per mitja 
de la metodologia AICLE  

Està especialment dissenyada per recolzar-se en materials complementaris com 
presentacions visuals, fotografies, dibuixos i en les pròpies eines que s’analitzen, 
comparen i utilitzen. 

Està pensada per ser realitzada en unes 8-12 hores aproximadament, depenent de la 
profunditat de continguts que es vulgui impartir i de les capacitats i destreses 
lingüístiques dels alumnes. 

 


