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INTRODUCCIÓ

1.1.- Antecedents del tema del treball

Actualment, la majoria dels cicles formatius no contemplen l’aprenentatge de l’anglès.

Tanmateix, d’entre els requisits de formació que les empreses demanen està el domini

d’una llengua estrangera, sobretot, l’anglès. La Unió Europea també reclama a les

administracions locals que garanteixin la formació dels futurs treballadors en al menys

una llengua estrangera per tal d’afavorir la mobilitat dels seus ciutadans. 

Les autoritats educatives han copsat aquesta demanda i, en diversos àmbits, s’han

compromès a millorar la situació. Una de les propostes és que algunes matèries (o

part d’aquestes) s’imparteixin en anglès de forma que l’alumne, en acabar la seva

formació acadèmica, s’integri al món laboral amb un bagatge lingüístic referit a la seva

especialitat. Molts instituts ja s’estan avançant i han començat a fer algun crèdit en

anglès o en francès. A la universitat ja fa temps que se’n varen adonar que si volien

que els alumnes dominessin l’anglès de l’especialitat no hi havia prou amb oferir

crèdits d’idiomes sinó que algunes assignatures s’havien de fer en anglès.

L’evolució de l’ensenyament arreu d’Europa també està experimentant aquests canvis.

Malgrat que el pressupost dedicat a l’educació encara no és suficient als països

membres de la Unió Europea, Txèquia,  Slovaquia i Hongria, que acaben d’entrar-hi,

són els que més recursos econòmics estan destinant a l’ensenyament de les llengües

estrangeres per millorar la seva integració. El mètode que estan fent servir és el de

integrar els continguts de les matèries a diferents idiomes, és a dir el CLIL o AICLE1

Durant els anys 1980 i principis dels 90 molts teòrics i professionals de l’ensenyament

de llengües estrangeres pensaven que els esforços dedicats a l’aprenentatge d’un

idioma no es corresponien amb els resultats obtinguts, que massa vegades resultaven

molt pobres. No s’atribuïa tant a les metodologies que es feien servir com, per una

part, al fet de que no hi havia suficient exposició a la llengua i  per altra, que pot ser

s’insistia massa en els seus aspectes formals i no prou en allò que es volia comunicar.

Es varen fixar en centres educatius fronterers que sovint impartien un ensenyament

                                               
1 Council of Europe 2004
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bilingüe i en alguns centres privats, d’ élite en que les matèries es feien en dos o més

idiomes amb bons resultats. D’aquí va néixer una corrent pragmàtica que va ser

anomenada Content and Language Integrated Learning o CLIL. Integrar l’idioma a

d’altres assignatures era una solució als dos problemes que s’havien trobat: poca

exposició a la llengua i massa incidència en el seu aspecte formal. Molts centres van

començar a experimentar i a intercanviar opinions i resultats. En alguns països les

autoritats educatives varen prendre la decisió d’incorporar aquest enfocament en

alguns centres y finalment la Unió Europea el va reconèixer com una bona pràctica

educativa i  en va subvencionar la investigació a través del programa Lingua.

Un dels motius que va afavorir l’extensió d’aquest sistema va ser la disponibilitat de

noves tecnologies en els centres educatius. La gran quantitat de materials autèntics

fàcilment assequibles per a  professors i alumnes a traves d’internet va facilitar molt el

fet que tant els professors com les autoritats educatives es decidissin a intentar-ho.

Per part dels alumnes, es creaven noves necessitats en l’aprenentatge. L’ús de les

noves tecnologies canviava les seves actituds envers aquest. Volien aprendre un

idioma per fer-lo servir immediatament per consultar l’enorme quantitat d’informació

que els arribava i no per un hipotètic futur com abans.

La pràctica del CLIL a Europa anava demostrant que a més, era més igualitària envers

tipus de poblacions més amplis com ara la infantil i els alumnes de formació

professional. Al no fer tanta incidència en el funcionament de la llengua i fer-ne més en

la comunicació, alumnes que no havien iniciat el seu aprenentatge o havien demostrat

un rebuig clar, al estar sotmesos a una exposició més intensiva, aconseguien

comunicar-se d’una forma més natural.

 Al nostre país  una experimentació d’aquestes característiques, diferent a les del

programa Orator, que és en crèdits variables o en matèries optatives, es va fer a uns

Instituts de Barcelona en Ciències Naturals, que és matèria obligatòria al Batxillerat de

la modalitat, durant quatre anys. Al País Basc s’ha experimentat en Primària i es

comença ara a la Secundària. A Melilla uns 47 centres de Primària l’estant portant

endavant. Cap centre  ho ha experimentat a Cicles Formatius.

La programació que es presenta a l’annex 1 té l’objectiu de proporcionar un marc, fins

ara inexistent, per implementar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació

d’Activitats Físiques i Esportives de forma que l’anglès no sigui una matèria apart, sinó

que estigui integrada al curriculum ja existent. S’ha triat aquest cicle perquè en les
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activitats físicoesportives hi ha molts elements paralingüístics (gràfics, dibuixos,

simulacions etc.) que faciliten l’arribada del missatge i per tant la comprensió dels

conceptes i que juntament amb el aprendre fent, constitueixen els fonaments del CLIL.

També, perquè el perfil professional del futur tècnic inclou la interrelació amb usuaris

estrangers al ser un sector dedicat a l’oci i al turisme. 

Un tret diferencial de la programació que he fet és el de la integració total de les noves

tecnologies. En efecte, tots els materials que serviran de base per l’aprenentatge

lingüístic i de conceptes es troben a internet i, d’acord amb Warshauser “una de les

grans avantatges de la hypermedia és que facilita un enfocament principal en el

contingut sense sacrificar un enfocament secundari en l’idioma i en les estratègies

d’aprenentatge” (1996). La major part de continguts estan avui en dia digitalitzats. Els

mitjans informàtics estan creant una cultura específica amb unes eines específiques i

amb noves formes de continguts. El nostre paper com a professors és fer servir

aquestes eines incorporant-les a la nostra pràctica docent i fer-les entenedores a

l’alumnat. 

1.2. – Explicació del tema

 Tots coneixem com està canviant el món i en particular en el marc europeu, degut

especialment als processos de integració. El impacte de la globalització i de la

informatització està canviant la nostra visió del món. Sabem que hi ha avantatges

socials, polítiques, econòmiques i culturals si es garanteix la promoció de polítiques

plurilingües a través de l’aprenentatge  intercultural de les llengües.

Les noves investigacions en la adquisició de llengües estan contribuint d’ una forma

decisiva a millorar la situació. Per una part, l’aprenentatge de una llengua estrangera

no pot basar-se ja en la pràctica d’estructures, de sons, i de regles gramaticals que

després d’anys d’aprenentatge no capaciten l’alumne per usar el que ha après. Al

Consell d’Europa existeix el consens de que hi ha una gran distància entre els mitjans

que es posen a l’abast dels alumnes i els resultats obtinguts Aquestes investigacions

demostren que l’exposició a la llengua, l’input és fonamental i mai ha estat tan a l’abast

com ara.

Però en que consisteix aprendre un idioma? Com és que arreu del món els alumnes

tarden anys en fer-ho i que els guanys són sempre menors que la inversió que s’ha
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fet? No hi ha cap dubte que aprendre una llengua estrangera és diferent d’ aprendre

altres matèries. Això es deu bàsicament a la natura social que implica el fet de parlar

un idioma. El llenguatge, després de tot, pertany a l’ésser social; és part de la pròpia

identitat i es fa servir per informar altres individus d’aquesta identitat. L’aprenentatge

d’un idioma no consisteix  només en dominar unes normes gramaticals.  Implica també

una alteració de la imatge personal, l’adopció de conductes socials i culturals i formes

de ser i té per tant un impacte significatiu en la natura social del alumne*1.

Aquesta podria ser la raó per la qual les administracions educatives s’han plantejat

començar l’ensenyament de una llengua estrangera a edats cada vegada menors. La

llei de qualitat de l’educació diu que en el curs 2004-2005 s’introduirà l’estudi de

llengua estrangera a 1r de primària, avançant-la així 2 anys, dels 8 als 6. Aquest

avançament està influït segurament pels  resultats d’algunes investigacions que

mostren que els alumnes aprenen més en situacions naturals i quan més joves tenen

més probabilitats d’arribar a un nivell de parlant nadiu. Alguns també han extret la

confirmació de que hi ha un període crític per l’adquisició de idiomes. Aquests estudis

també han demostrat que els alumnes més grans i els adolescents aprenen més

eficaçment durant els primers estadis del seu aprenentatge, és a dir, aprenen més

ràpid. Els efectes de la edat en l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma no és però el

mateix que en les situacions naturals, no ho és per què s’ha de tenir en compte la

quantitat i la qualitat de l’input i aquest es més petit, quan més petit és l’alumne. Les

avaluacions preliminars del Consell d’ Europa han conclòs que “...començar aviat no

implica necessàriament més avantatges..”, ha d’anar acompanyat d’altres factors com

ara “qualitat d’ensenyament” i  “temps d’aprenentatge”( Blondin et all 1998 ).

 

Què s’ha de fer doncs perquè els alumnes aprenguin a dominar la llengua? Com ha de

ser aquesta exposició? Com s’arriba al factor qualitat de l’input?

A partir dels anys 90 es va desenvolupar una corrent pragmàtica anomenada CLIL.

Aquest acrònim correspon a les sigles en anglès del Content Learning Integrated to

Languages que proposava l’exposició a la llengua mitjançant els continguts curriculars

d’altres matèries que cursessin els alumnes en qualsevol nivell de la seva formació.

Les matèries serien impartides pel professor especialista que comptaria amb un nivell

acceptable de la llengua estrangera a integrar (no necessàriament el nivell d’un parlant

nadiu) i faria èmfasi en els conceptes lingüístics i en les habilitats comunicatives. Les

classes es podrien desenvolupar canviant d’un idioma a l’altre i en ser un percentatge

                                               
1 Williams 1996:77
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no gaire elevat d’hores d’exposició  (20% aprox.) no suposaria cap perill per la llengua

del país. L’objectiu seria crear ciutadans i professionals plurilingües facilitant així la

mobilitat dins d’Europa. Segons els defensors del CLIL,  però, la integració de l’idioma

estranger al currículum de l’alumne no es pot fer sense una metodologia específica i

diferent a les que es fa servir per als processos de immersió com ara el de Catalunya,

o el d’alumnat molt especial com el de les Escoles Europees per a fills dels funcionaris

de les institucions. Les circumstàncies són diferents ja que aquí, l’alumne no té un

mitjà natural per practicar l’idioma. D’aquí la dificultat.

Resumiré les principals diferències entre la metodologia habitual d’una classe de

llengua i d’una CLIL: 

PROGRAMA CENTRAT EN L’IDIOMA CENTRAT EN EL CONTINGUT

Extensió del tema

Lliçons llibre

� Objc. Lingüístics
� Act. Curtes i variades

Temes llargs basats en:
� Continguts
� Tasques
� Procediments

Programació didàctica

Basada en:

� L’idioma
� Pràctica oral
� Input controlat

Basada en contingut del tema:

� Anàlisi dels termes
� Ajuda lingüística
� Escriure, llegir, escoltar.

Tasques

Basades en: 
� Producció oral i escrita
� Pràctica controlada

Les de la matèria:
� Jugar a tenis, muntar a

cavall, etc.
� Ajudes visuals:

o Vídeos, diagrames,
simulacions.

� Ajudes lingüístiques:
o Diccionaris, prof.
o Llegir i descriure.

Idioma vehicular Anglès sempre Català o anglès
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(Adaptat de “Changes in pedagogy to accomodate content objectives” de John Clegg, IATEFL

Conference, Edinburg, 1999).

Per altra part, la creixent disponibilitat de noves tecnologies posa a l’abast dels

alumnes una gran quantitat de informació, sobretot en anglès, que haurà de saber

manejar. Aquesta disponibilitat també ha canviat la seva actitud envers l’aprenentatge.

Els alumnes ja no estan disposats a aprendre  anglès per fer-lo servir només en el

futur. Prefereixen fer-lo servir ja, seguint la immediates dels temps que vivim. No estan

interessats en el funcionament de la llengua. Volen aprendre anglès per fer-lo servir

per alguna cosa (esbrinar el funcionament d’una màquina, apuntar-se a un curs,

conèixer la biografia dels seus mites). El professor no pot restar indiferent a aquesta

nova cultura digital i ha d’introduir en la seva aula els mitjans necessaris per

alfabetitzar l’alumnat en aquesta nova cultura, a més a més de garantir la correcció en

l’ús de l’idioma.

Tot aquests aspectes, que donen resposta a les necessitats canviants dels alumnes,

es refereixen al factor qualitat que nomenàvem abans i que es podria resumir de la

següent manera:

Integrar l’aprenentatge dels continguts curriculars a la llengua estrangera millora

aspectes com:

� coneixement pragmàtic 

� habilitats interpersonals

� comunicació intercultural



                    10

� quantitat de aprenentatge

� qualitat d’ensenyament

Explicaré breument com això justifica la meva proposta:    

Coneixement  pragmàtic
Els alumnes en acabar el batxillerat ja dominen la gramàtica, la fonologia, i un lèxic

d’unes 3500 paraules. Han conversat en parelles i han debatut en grups temes

generals, han llegit llibres i han escoltat notícies i entrevistes. Però una vegada trien un

cicle formatiu o van a la universitat, les oportunitats de practicar anglès queden

reduïdes a la seva vida privada. Després de 2000 hores de formació en un mòdul

professional, un alumne que ha de treballar en una empresa turística, en federacions

esportives o en organismes públics, no ha vist mai els continguts lingüístics necessaris

a la seva especialitat i en canvi té la base gramatical per poder-los absorbir. Si

integrem l’anglès a una part del currículum oferirem una manera de motivar els reptes

cognitius de l’aprenentatge, perquè l’alumne aprendrà fent. Les instruccions de joc,

les descripcions del que és un camp, del que són les faltes,  tot el camp semàntic

estarà integrat a la seva pràctica diària com aprenent. El professor d’educació física

deurà alternar els continguts, sovint reiteratius, en català i en anglès de manera que

aquest últim, només sigui un instrument i no un fi en si mateix. Amb  els materials que

proposo a l’annex 1 de programació, crec que això es pot fer possible. 

Habilitats interpersonals
Els llocs de treball que ocuparan els alumnes que acabin aquest cicle requereixen

unes habilitats en comunicació interpersonal  molt elevades. Un dels crèdits del cicle

(120 hores) és “Jocs i activitats físiques recreatives per animació” . En aquest crèdit és

on s’han de desenvolupar habilitats comunicatives tant en català com en anglès per fer

possible que el futur tècnic sigui capaç, en un hotel, en un càmping, etc., de interactuar

amb persones possiblement estrangeres. Els skills comunicatius que en les classes de

llengua anglesa són forçats perquè el seu objectiu és només lingüístic, aquí es

converteixen en significatius ja que l’alumne haurà de practicar intercanvis

comunicatius que de ben segur necessitarà en la seva vida professional. El meu treball

intenta proveir al professor que imparteixi aquest crèdit amb una sèrie de recursos

lingüístics que tinguin una orientació social i que facin més èmfasi en el procés de

comunicació i de la seva eficàcia, que no en la correcció absoluta de l’idioma 

Comunicació intercultural
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Només el fet de parlar un idioma apart del matern ja pot ser considerat com una

experiència intercultural constructiva. Però a més, les necessitats derivades del lloc de

treball que ocuparà l’alumne fan que s’hagi de proveir a aquest d’una sèrie de

dinàmiques que l’experiència cultural, i per tant lingüística, pot introduir en la interacció

humana. L’alumne haurà de conèixer i tenir en compte els trets culturals que

diferencien a persones de procedències diferents i haurà de tenir les habilitats

lingüístiques necessàries per no ferir sensibilitats, o, al contrari, per a ser capaços

d’entendre observacions fetes i actuar en conseqüència.

Qualitat d’aprenentatge
De les investigacions fetes arreu en l’aplicació del CLIL es desprenen les següents

avantatges en quant a la qualitat de l’aprenentatge integrat als continguts en qualsevol

nivell educatiu:

� millora l’aprenentatge de l’idioma

� aporta situacions naturals a la classe

� millora l’aprenentatge dels continguts de la matèria

� promou la interdisciplinarietat

� aconsegueix una formació superior mes completa.

Quantitat d’aprenentatge
A la majoria de Cicles Formatius de Grau Superior, i en concret, al d’Animació

d’activitats físiques i esportives, no hi ha cap hora d’anglès. Si un alumne es matricula

poc després d’haver finalitzat el batxillerat, el seu anglès encara estarà fresc. Si no el

practica,  l’oblidarà fàcilment i els seus esforços no hauran servit. Si l’alumne que es

matricula fa temps que no l’ha fet servir, encara estarà pitjor. Probablement

necessitaran algun idioma per tal de treballar en els centres turístics ja que és una

clara sortida professional. Per altra part, el seu currículum és de 2000 hores i no es pot

introduir un crèdit separat d’anglès tipus English for Special Purposes. El fet de

integrar anglès als 5 crèdits esmentats amb uns mòduls de diferent durada sumen més

de 100 hores d’exposició a la llengua a classe, la qual cosa augmenta

significativament l’input . Això i les eines que se’ls proporcionarà en quant a la

comprensió de textos mitjançant tècniques de skimming i scanning farà que puguin

tenir un  millor accés al material que els interessi .

1.3. Objectius
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Referents a la programació

1. Construir un marc de programació raonant la tria dels crèdits del cicle més pertinents.

2. Descriure el perfil acadèmic, expectatives professionals i nivells de competència

lingüística dels alumnes que es matriculen al cicle.

3. Definir el perfil comunicatiu en llengua anglesa que hauran de tenir els alumnes en la

seva vida professional.

4. Especificar els objectius terminals.

5. Seleccionar material adient.

6. Elaborar exemples de tasques lingüístiques, activitats d’aprenentatge i projectes en

llengua anglesa pels crèdits C1, C2,C3, C4 i C5 que són els que més exigeixen la

comunicació interpersonal en la futura vida laboral.

7. Experimentar les activitats d’aprenentatge amb els alumnes del CFGS d’Animació de

l’IES Vall d’Hebron.

8. Avaluar els resultats i extreure’n conclusions.

Referents als professors

9. Estudiar el perfil lingüístic dels professors d’educació física que imparteixen  aquest

cicle en el IES Vall d’Hebron.

10. Redactar orientacions didàctiques a fi de facilitar el disseny d’activitats

d’ensenyament-aprenentatge, selecció de continguts i formes d’avaluació adreçades

als professors d’educació física.

11. Definir les necessitats de formació d’aquest professorat. 

12. Crear les pautes per un curs de formació d’aquest professorat. 

1.4. – Hipòtesi del treball

La hipòtesi del treball planteja que integrar l’aprenentatge d’una llengua estrangera als

continguts del curriculum és molt més eficaç en quant a temps invertit i a resultats obtinguts
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que  l’enfocament tradicional d’aprenentatge basat únicament en l’aprenentatge formal

d’una llengua.

Aquesta hipòtesi serà valida si es donen una sèrie de condicions:

� Es fa un estudi de les necessitats comunicatives dels alumnes respecte a la seva

futura professió.

� Es desenvolupa un curriculum.

� S’empra una metodologia adequada que tingui en compte tant la quantitat com la

qualitat de l’input.

� Els alumnes estan informats del que s’espera d’ells i es comprometen amb el

programa.

� Els professors tenen una competència lingüística adequada i estan preparats

metodològicament.

� Es compta amb un banc de materials adequats a la matèria.

� Es tenen els recursos informàtics imprescindibles.

� Es té el suport de les autoritats educatives.

Naturalment, per demostrar que aquesta hipòtesi és vàlida s’haurien de prendre dos grups

d’alumnes que estudiessin el mateix cicle formatiu i el mateix curs i comparar els resultats

obtinguts si l’un hagués fet un curs d’anglès convencional de 120 hores distribuïts en crèdits

de llengua i l’altre hagués integrat l’anglès al seu curriculum amb les condicions

especificades. Això es podria fer si, com sembla ser, alguns cicles tindran hores de llengua

estrangera i el d’Animació fos un d’ells. El programa s’aplicaria a l’IES Vall d’Hebron i es

podria comparar amb el que introduïssin a l’IES de la Mercè en la Zona Franca.

2      TREBALL DUT A TERME

2.1.- Disseny del pla de treball

FASE 1   Detecció de necessitats

� Estudi de l’estructura i característiques específiques del CFGS d’Animació d’activitats

físiques i esportives
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� Estudi dels crèdits on pot ser més útil la integració de l’anglès:

� C1 – Jocs i activitats recreatives per a animació

� C2 – Activitats físicoesportives individuals

� C3 – Activitats fisicoesportives d’equip

� C4 Activitats fisicoesportives amb implements

� C5 Fonaments biològics i bases del condicionament físic.

� Definició de les tasques professionals en llengua anglesa mes adients.

� Descripció dels objectius relacionats amb el perfil comunicatiu de l’alumnat i en les

tasques professionals en llengua anglesa que haurà de desenvolupar en la vida

laboral. 

� Anàlisi de les necessitats lingüístiques de l’alumnat que es matricula a aquest cicle.

FASE 2   El professorat d’educació física

� Estudi del perfil lingüístic del professorat que imparteix el cicle.

� Detecció de les seves necessitats lingüístiques respecte al camp semàntic professional

FASE 3   Programació

� Introducció: Fases per la seva integració.

� Descripció dels camps professionals en que s’especialitzaran els alumnes.

� Descripció del perfil comunicatiu que l’alumne haurà de tenir en cadascun del camps.

� Temporització dels mòduls lingüístics en cadascun dels crèdits.

� Elaboració d’activitats d’aprenentatge, tasques i projectes basades en             

� Continguts de llengua

� Vocabulari necessari als conceptes

� Funcions d’interacció, de formulació d’hipòtesis, d’opinions, conclusions etc.

� Habilitats cognitives.

� Habilitats metacognitives.

� Recursos informàtics.

� Activitats d’avaluació: Formativa de conceptes, lingüística i d’actituds i Sumativa . 

� Orientacions metodològiques adreçades a un professorat no especialista en llengües

estrangeres.
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FASE 4   Experimentació i avaluació dels materials

En aquesta fase d’experimentació pensava assistir personalment amb la professora de la

matèria a les classes a fi d’avaluar:

� Els materials i activitats.

� Les dificultats del alumnes.

� Les dificultats dels professors.

La baixa causada per la professora Alegria Marçal, que s’havia compromès a desenvolupar

amb mi els materials i a posar-los en pràctica i que tenia la titulació superior en anglès per a

Escola Oficial d’Idiomes, va posar en perill l’experimentació. Sortosament, els professors del

departament varen acceptar portar endavant el projecte amb la condició de que no assistís a

les classes ja que posarien a prova els material quan poguessin. Aleshores vaig replantejar

les activitats didàctiques perquè els professors no dominaven l’anglès suficientment i havien

d’estar completament centrades en l’alumne. Els professors només farien el paper de

facilitadors i organitzadors del temps i de l’espai i copsarien les dificultats dels alumnes. Vaig

distribuir una carpeta de materials per cada crèdit on figuraven les activitats i unes

enquestes per després de la seva realització. Qualsevol dubte o aclariment es podia fer per

correu electrònic.   

Un cop acabada l’experimentació, les conclusions varen ser les següents:

� Els materials  es corresponien completament amb el curriculum oficial del cicle.

Els alumnes, segons varen comentar, els entenien bastant bé, sobretot degut

als seus coneixements previs, els consideraven adients i de gran versatilitat i

interès. Els professors els varen considerar molt atractius i útils.

� Les activitats es varen veure molt minvades ja que els professors no

interactuaven amb els alumnes en anglès, mai havien treballat en materials en

anglès, no havien estat preparats didàcticament i segons varen comentar,

anaven molt curts de temps. En general no varen seguir les instruccions

donades i es limitaven a deixar navegar els alumnes per les adreces

proporcionades . Aquestes però, incloïen en si mateixes activitats didàctiques

com listenings, quizzes, jocs de simulació etc. Les tasques més elaborades no
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es varen poder fer. Un 30 % d’alumnes aproximadament va comentar al final

de l’experimentació no estar suficientment motivat. 

� Les dificultats dels alumnes no varen ser tantes com ells al principi havien

cregut. Només els dos alumnes que havien fet francès al batxillerat (d’entre els

70) varen auto excloure’s de l’avaluació inicial, encara que varen participar en

les activitats d’experimentació. La major part dels alumnes va superar tres

nivells de dificultat en unes proves que arribaven a cinc. Durant les activitats no

varen expressar dificultats insuperables.

� Les dificultats dels professors van ser les descrites. Es fa palès doncs, que els

professors d’educació física que entrin en un programa d’aquestes

característiques ha d’estar motivat i s’ha de comprometre i que necessita una

formació sense la qual no pot portar endavant unes activitats didàctiques que

estan bastant allunyades de la seva pràctica professional. També s’ha copsat

que el seu nivell d’anglès no és el suficient per interactuar amb els alumnes i

que una formació suplementària, si més no, en anglès específic, és fonamental.

Fase 5 : Anàlisi comparatiu del mòdul professional

Una vegada experimentats els materials vaig pensar que seria bo comparar aquest cicle

formatiu amb un de similar de fora del país. Aprofitant l’intercanvi d’alumnes amb la Lymm

School d’Anglaterra que havíem programat, vaig acompanyar aquests i vaig fer diverses

entrevistes, vaig visitar les instal·lacions esportives i vaig presenciar les activitats esportives

que varen realitzar a fi de tenir més elements de judici per conèixer a fons el cicle formatiu.

 Aquest és un institut públic de gran prestigi amb uns 2000 alumnes que, a més dels estudis

acadèmics de secundària, té  cicles formatius. A Anglaterra s’anomenen  BTEC i la Lymm

School ofereix entre altres, l’especialitat d’esports. L’institut té diversos reconeixements

públics d’excel·lència en aquest camp i la visita acompanyant als alumnes del cicle formatiu

sobre el que faig la recerca era una oportunitat per comparar les nostres programacions i

analitzar les necessitats lingüístiques dels alumnes respecte a l’anglès. El viatge va durar
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una setmana, del 6 al 12 de maig, i els alumnes varen tenir ocasió de practicar activitats a la

natura com Sea Level Traversing i Country Walks a Gales, dirigits per un especialista,

practicar diversos esports a les instal·lacions de l’institut, observar la pràctica d’esports com

el criket i aprendre’n els primers rudiments i en general, a comparar experiències esportives

amb els alumnes anglesos. L’estada em va servir per confirmar que els alumnes catalans no

tenien problemes de comprensió a l’hora de seguir converses o partits però sí una marcada

inseguretat a l’hora d’expressar-se que varen anar superant  a mida que avançava la

setmana. Cal fer notar que finalment varen copsar que l’ús habitual de l’imperatiu en

converses formals no era ben acollit per part dels anglesos, que fan servir més les

interrogacions tipus Could you? Would you mind if? Is it all right if?, que tard o d’hora hauran

d’incloure en el seu discurs. També es varen adonar que les diferències culturals s’han de

tenir en compte ja que afecten la forma de jugar (més agressiva, segons els nostres

alumnes), a la forma de relacionar-se amb persones de diferent status (més formal), a

l’aplicació de mides de seguretat en la pràctica d’esports (molt estricta)al to i volum de veu

(molt suau) etc. Una de les conclusions de l’intercanvi va ser que és gaire bé indispensable

per un alumne que vulgui tenir una formació completa, una estada més llarga fent pràctiques

en una empresa, possibilitat que dona la participació en el programa europeu Leonardo que

alguns dels nostres alumnes varen aprofitar.

Per donar  a conèixer l’estructura i els continguts d’aquest mòdul formatiu vaig fer una

traducció de la presentació que fa l’IES Vall d’Hebron en els seus fulletons. Aquesta

traducció, a més d’utilitzar-la a Lymm,  es farà servir a l’institut per descriure el cicle en futurs

contactes internacionals. També els alumnes han de saber descriure el curriculum del seus

estudis quan facin les pràctiques Leonardo i en qualsevol altra ocasió que ho requereixi.

Aquesta seria la descripció:

National Certificate in Sport, Leisure and Recreation

� It’s a 2 year course of 2000 hours, all the units common and compulsory for

every student escept the 410 hours in work places.

� Entry requirements: A levels. This means the minimum entry age is 18.

� Main Characteristics 

� This diploma is a practical, work-related course

� It is equivalent to a first year at University which means that when you

have finished the course you can get a job or go into higher education and

be in your second year.
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� The course consists on theoretical and practical modules plus a minimum

of 410 hours of learning in a work centre.

� It is both suitable for school leavers and mature students.

UNITS:

C1   120h  Games and physical and recreational activities: Aerobics, Dance, Yoga,
                  Bowling, Cycling, Table Tennis, Jazz 

C2   180h  Practical Sports: Individual:
                   Athletics, Ski, Swimming

C3   210h  Practical Sports: Group:
                   Football, Basketball, Rugby, Volleyball

C4   150h  Sports with implements
                  Tennis, Badminton, Baseball, Hockey, Floorball

C5    210h  Biology related to Sport Studies
                   Fitness and Health

C6     90h  Leisure and Recreation Management
                   

C7     30h   First  Help

C8    60h   Aquatic Lifesaving

C9    120h   Group Dynamics

C10  120h   Didactic Methodology for Physical and Sport Activities

C11   30h    Activities for Special Populations

C12   60h     Work experience: Documents and Interviews

C13   410h  Training in a work centre

A Anglaterra, els  cicles  formatius d’esports són els següents:

Btec 

First Diploma



                    19

És un curs d’un any per alumnes que als 14 anys o més opten per una via professional en
lloc d’acadèmica.

National Certificate in Sport

És un curs d’un any. El Btec Nationals, és per alumnes de 16 anys o més.

Te 4 crèdits obligatoris i 8 d’especialitat. Atenent a l’especialitat, es trien crèdits diferents.

Les especialitats són:

� Outdoor education

� Sports Development and Fitness

� Sport and Exercise Sciences

� Performance and Excellence

Btec Higher National

És per alumnes de 18 o més que es volen especialitzar en esports. Les especialitats són :

� Sport and Leisure Management

� Health and Fitness

� Sports Development and Coaching

� Sport and Exercise Sciences

 A  cap dels tres nivells hi ha una correspondència de crèdits exacta. Pot ser el que més

s’aproxima és el Btec National amb el programa següent:

Core Units – All for units must be taken

1        Sport in Society

2         The Reflective Practitioner

3         Ethics and Values in Sport

4         Health and Safety in Sport
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Specialist units- Group B – eight units must be taken

5        The Body in Action

8        Nutrition for Weight Management    

9        Sport Massage and Therapy

10       Fitness Testing

11       Training and Fitness

13        Principles of Coaching

14        Enterprise in Sport

15        Working with Children

16       Sports Development

19       Practical Sports Study (individual)
           or
20       Practical Sports Study (team)

21       Special Populations

Aquest últim és el programa que seguien els alumnes de la Lymm High School . Al comparar

ambdós programes amb els alumnes, i respecte a les perspectives professionals, aquests

varen senyalar que estava bé tenir un crèdit que tractés específicament de la pràctica dels

esports amb infants perquè alguns d’ells o ja hi estaven treballant o s’hi pensaven dedicar.

Vaig pensar que tenien raó, que moltes de les feines estaven als casals, a les colònies

d’estiu, a activitats extraescolars i a tallers a centres educatius i que per tant seria bo que

s’hi inclogués. 

Altres elements que vàrem analitzar van ser les instal·lacions. Aquest institut, que és públic,

té una extensió enorme de terreny dedicada a camps d’esport com rugby, tennis, cricket,

futbol, basket, pista d’atletisme etc. Les instal·lacions cobertes  també són envejables:
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piscina, sala de màquines, varis gimnasos... Tot això és possible segons el director, per un

conveni establert entre el Council i l’institut per el qual els veïns de la comunitat fan servir les

instal·lacions quan el centre no les necessita i l’ajuntament s’encarrega de la construcció i

manteniment de tots els serveis. Els esports tenen una durada trimestral, de forma que es

poden dibuixar cada tres mesos els nous camps necessaris. Nosaltres vàrem veure com

treballadors de l’ajuntament estaven tallant la gespa i mesurant el terreny per marcar noves

pistes d’atletisme. Aquest és un sistema que es podria aplicar a alguns dels nostres centres

que disposen  de molt terreny però no de mitjans econòmics per mantenir-lo.

FASE 6   Disseny d’un curs de formació per professorat de matèries alienes a l’anglès
i en particular pels professors d’educació física

El curs tindria una vessant teòrica (30 hores) i una pràctica (24h i 24h). La part teòrica es

podria desenvolupar al nostre país i la pràctica seria millor que tingués lloc en un país de

parla anglesa.

Part teòrica

� Avaluació inicial del perfil lingüístic i comunicatiu en llengua anglesa dels participants. 

� El llenguatge i les diferents capacitats cognitives.

� Principals característiques de l’ensenyament integrat dels continguts curriculars i

llengües estrangeres. 

� Estudi de la terminologia lingüística del camp que ens ocupa.

� Programació d’activitats lingüístiques (llegir, escoltar, escriure, parlar).

� Recerca de materials idonis (per temes, nivells de dificultat etc.).

� Avaluació lingüística.

� Metodologia: identificació dels diferents tipus d’error i com aquests són un pas

necessari en el procés d’adquisició d’una llengua.

� Reflexió sobre la importància de l’input i com negociar lingüísticament el output a

efectes comunicatius.

� Exemplificacions d’anglès produït en un context CLIL.

� Components d’un programa CLIL satisfactori.

� Taula rodona sobre com implementar el programa del CFGS objecte d’estudi
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� Projecte final: cercar material multimèdia i elaborar activitats lingüístiques d’una part

concreta del currículum

Part pràctica
Aquesta correspondria, en el cas de l’especialitat del meu projecte, en practicar in situ els

jocs i activitats esportives ( tennis, natació, bicicleta, volleyball, baseball, cavall etc.) de

forma que els professors es convertirien en alumnes. Aquesta part els faria familiaritzar-se

amb el lèxic i les expressions mes corrents i al mateix temps els faria reflexionar sobre la

vehiculació del missatge recolzada pels elements paralinguístics com els gestos. Els centres

que ofereix el departament en les seves beques de formació al Regne Unit com ara la Bell

School de Cambridge, compten amb les instal·lacions i els professional adients. Una altra

possibilitat són els cursos de pràctiques en empreses que s’ofereixen pels professors o els

cursos transnacionals.

La part de pràctica d’esports s’alternaria amb una part teòrico-pràctica sobre l’anàlisi  del

lèxic, expressions etc. i sobre els materials a utilitzar.

2.2 Metodologia emprada

La metodologia emprada durant la recerca inclou:

2.2.1 La recerca de informació

a) Teòrica

� Respecte als fonaments teòrics per elaborar una programació de continguts integrats

a l’anglès.

� Respecte a les experiències fetes a Europa en Formació Professional i continguts

integrats.

� Respecte als grups de treball arreu d’Europa que investiguen el mateix tema.

� Respecte a les recomanacions del Consell d’Europa en matèria d’ensenyament de

llengües estrangeres.

� Respecte a la introducció de les noves tecnologies com a eina vehicular en

l’aprenentatge d’idiomes.

� Respecte a la forma més adequada de fer un anàlisi de necessitats en una població

bastant reduïda.
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b)  Pràctica

� Respecte a la programació del cicle formatiu:

� trobar tot el material necessari per desenvolupar tots els continguts dels 5

primers   crèdits del cicle.

� trobar els apropaments metodològics més adequats.

�  Respecte al curs de formació del professorat: trobar les fonts més pertinents per fer-

ne el guió.

c) D’opinió

� Enquestes administrades a:

� Alumnes matriculats a 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior

d’Animació d’activitats físiques i esportives durant el curs 2003-2004.

� Professors d’educació física que imparteixen els cursos citats.

� Entrevistes mantingudes amb:

� Les directores de la recerca, tant de la part d’estadística com de la

programació.

� Professionals del sector: preparadors físics i manager del gimnàs Holmes

Place de Barcelona.

� Experts en la programació d’anglès als cicles formatius: Teresa Galobardes,

inspectora i José Antonio Martín, director d’IES i formador de professors.

� Experts en la implantació de CLIL a Europa: Dra. Coyle i Dr Marsh.

� Director i cap de programació de la Lymm High School de Cheshire,

Anglaterra, amb un cicle formatiu en esports similar al nostre.

� Professionals d’anglès a Europa amb interès a integrar-lo en el tema

d’esports: Karl Donnert, de la Hope University, de Liverpool i Christine Riac

de l’Escola de mestres de Innsbruck.

 

2.2.2 Anàlisi de les dades obtingudes i de les lectures fetes
Les dades obtingudes han estat analitzades i contrastades amb les directores de la recerca.

2.2.3. Redacció de documents
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S’han elaborat els documents que figuren a l’apartat 3.

2.3 Descripció dels recursos utilitzats

Els recursos utilitzats han estat sobretot bibliogràfics, informàtics i de treball de camp. 

Entre els primers,  les instruccions donades pel departament d’ensenyament respecte a la

programació del curriculum  cicle formatiu que en ocupa han servit de guia i esquema per el

desplegament del curriculum en anglès. També m’ha ajudat el marc de programació de

l’anglès als cicles formatius que varen realitzar els professors José Antonio Martín i Teresa

Galobardes l’any 1994, si bé el seu estudi es refereix de forma genèrica a qualsevol cicle

formatiu i es basa en la metodologia de English for Special Purposes que és un enfocament

diferent al que jo plantejo. El Marc de referència europeu per l’aprenentatge, l’ensenyament i

l’avaluació de llengües m’ha servit per confirmar que la hipòtesi de treball de la qual partia i

el desenvolupament de la programació coincidien amb els objectius que es proposa el

Consell d’Europa respecte a la creació d’unes bases comunes per l’ensenyament de

llengües. Clil-Emile- The European Dimension m’ha proporcionat informació d’arreu

d’Europa sobre la pràctica del CLIL així com els fonaments teòrics que justifiquen aquesta

pràctica. Integrating Competencies for Working Life (D. Marsh et al, 2001) fa les preguntes

claus  que serveixen de guia per implementar un programa CLIL a l’ensenyament

professional, si bé aquest és molt diferent als països nòrdics on l’anglès és la segona

llengua Per el disseny del curs de formació de professors he adaptat el disseny d’un curs

d’aquestes característiques que es va fer l’any 2002 i en el qual va participar, entre altres

investigadors de reconegut prestigi, les directores d’aquesta recerca, la Dra. Carme Muñoz i

la professora Teresa Navés. El document TIE-CLIL Professional Development Course, amb

finançament europeu, produïa un corpus que havia de ser adaptat a les diferent cultures

educatives.

Internet ha estat una font inestimable de recursos de tota mena. D’aquí és d’on he extret

materials, tant per l’elaboració de la programació com per l’extracció de documents del

Consell d’Europa i del grup TIE-CLIL. Els links proporcionats per aquest grup m’han facilitat

en gran manera les fonts més fiables per començar a construir un banc de materials referent

al cicle formatiu objecte d’aquesta recerca. La tasca evidentment, no acaba aquí i es podria

seguir i anar actualitzant aquest banc a mida que avança i es transforma el camp laboral

referent a aquests estudis. També va ser a través d’internet que vaig poder entrar a formar
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part d’ un grup de treball, Sports Europe, que reunia especialistes de la Hope University de

Liverpool, formadors de mestres de la Facultat de Innsbruk, la Lymm School d’Anglaterra i

l’Institut Vall d’Hebron. El grup va deixar de funcionar degut a la manca de finançament de la

Unió Europea, però la Lymm School i nosaltres, no només seguim en contacte sinó que hi

ha previst un altre intercanvi d’alumnes pel proper curs dins del programa europeu

Leonardo. He de citar també com a ajuda per links d’educació física els proporcionats en la

web que la Fina Dènia  va dissenyar com a producte d’una llicència retribuïda l’any 2001.

Sens dubte, les adreces més valuoses per materials amb simulacions visuals gràfics,

listenings i activitats interactives han estat les de la BBC i en particular Sport Academy , que

és una formació en esports molt interactiva, no abusa de textos llargs, té per cada esport un

jargon o glossari i permet a l’usuari seguir una formació posada al dia sobre el tema. També

ha segut de gran ajut la web de la Education Scotland en l’apartat d’educació física. Com el

seu nom indica és una formació acadèmica amb tests inclosos dirigida a alumnes de

secundària, però és molt atractiva i els alumnes poden autoavaluar-se en la part de

conceptes integrada a l’anglès. Per el Crèdit 5 – Fonaments biològics i bases del

condicionament físic, crec que és d’un valor enorme la web Innerbody, la qual dona resposta

visual, tècnica i lingüística a qualsevol consulta que es vulgui fer sobre el cos i la seva salut.

Per els project works, s’ha d’anar visitant internet i veure les empreses del sector com

s’anuncien i es venen i així crear models pels alumnes. També les ofertes de treball arreu

del món pel futur tècnic són molt útils per anar informant-los dels requisits més demanats.

La informació és evidentment tant extensa que he adjuntat una base de dades  on consten

les adreces i enllaços més interessants classificats per temes, tot i sabent que apareixeran

de més noves i millors. Les que cito són les més fiables i a la vegada  van renovant

contínuament els links. Pot constituir el principi d’un banc de materials que poden fer servir

alumnes i professors d’educació física del cicle mitjà i superior així co professors de

batxillerat.

He d’afegir com a recursos emprats els dos treballs de camp que he fet per tenir un feed

back a mida que anava avançant la meva recerca. Un ha estat la inscripció a un gimnàs

anglès de Barcelona, el Holmes Place, on he pogut fer les entrevistes esmentades i adonar-

me  de la mena d’intercanvis comunicatius que es produeixen entre monitors i usuaris i

també de l’oferta d’activitats d’animació.

 L’altre treball ha consistit , com he dit, en una visita a la Lymm School de Chesire.. 
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3.    RESULTATS OBTINGUTS

Els resultats obtinguts han estat:

1. Programació integrada de l’anglès al CFGS d’Animació d’activitats físiques i                      

                esportives.

2. Programació d’un curs de formació per professors que hagin d’impartir l’anglès

integrat al cicle esmentat.

3. Una base de dades que proporciona un banc de materials i d’enllaços sobre el

tema que es pot posar a la web del departament  i que es pot fer servir per el Cicle

Formatiu de Grau Mitjà de la mateixa especialitat i per els crèdits d’educació física

de la ESO i del batxillerat.

4. Una carpeta de materials per l’alumne organitzada segons els continguts

conceptuals dels cinc primers crèdits del cicle.

Els documents 1, 2 i 3 es troben a l’annex 1.El 4, a l’annex 2.

4. CONCLUSIONS

� Respecte a alumnes.

           

      Integrar l’anglès als continguts del cicle formatiu:

� Millora el perfil comunicatiu dels alumnes i els dona més oportunitats, no tan sols al

lloc de treball al nostre país, sinó a iniciatives transnacionals de mobilitat.

� Proporciona als alumnes una millor capacitat d’adaptació a diferents treballs al poder

operar en diferents llengües.

� Els prepara millor per fer servir les noves tecnologies com a eina de documentació i

de relació amb professionals del sector d’altres països.

� Els fa ser més tolerants i tenir menys prejudicis envers altres cultures i els obre a la

cooperació internacional.

� Respecte als professors
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� Enriqueix la tasca del professor ja que li permet beneficiar-se de la doble vessant

educativa malgrat que el seu treball es vegi incrementat.

� Incrementa la seva relació amb professors d’altres centres i d’altres països, millorant

la seva pràctica professional.

� Respecte a materials informàtics

� Cada vegada  seran més nombrosos els materials hipermedia basats en pàgines

web i hi haurà més demanda tant per la formació dels alumnes com per la dels

professors.

� Els materials informàtics deixaran de ser recursos perifèrics i formaran part integral

dels curricula.

� L’ús d’internet facilita la comunicació i cooperació entre alumnes de centres

educatius diferents, la qual cosa els obre noves perspectives sobre els seus estudis i

el món.

� Aquests materials permeten fer més èmfasi en les competències pragmàtiques de la

llengua , relegant els aspectes més formals.

� No caldrà que els professors preparin materials d’aprenentatge sinó que

majoritàriament faran una selecció dels existents a la xarxa. 

5.  PROPOSTES

� Respecte als alumnes

� Els alumnes que s’inscriuen a estades de pràctiques en empresa a través del

programa Leonardo tenen abans de marxar a l’estranger un curs d’idioma. El

programa que es presenta en aquest estudi podria servir per els alumnes de aquesta

especialitat si se’ls proporciones. Té una duració de 120 hores, però com els

alumnes abans de marxar ja coneixen el seu lloc de treball, triarien els apartats més

adients a les seves necessitats lingüístiques. Normalment no són grups grans i el
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professor que l’imparteix pot tenir en compte les necessitats individuals i comptar

amb un programa ja fet per algú que ha estudiat el cicle a fons.

� Selecció de l’alumnat

L’excessiva demanda d’aquest cicle formatiu respecte a l’oferta de places permetria

als centres que l’impartissin (si es canviés la normativa) el poder seleccionar els

alumnes en funció de la seva participació voluntària en un programa CLIL. Això no

voldria dir seleccionar-los segons el seu nivell de llengua estrangera sinó segons la

seva disponibilitat a participar activament per assolir els objectius duals de llengua i

contingut del programa.

� Titulació

Els alumnes, que òbviament fan un esforç superior i estan millor equipats per afrontar

les demandes del mercat, haurien de tenir-ne constància en la seva titulació. A més,

l’alumne, podria preparar, com es fa a la Unió Europea, el Language portfolio

consistent en una carpeta on l’alumne inclou CDs, vídeos, material escrit etc. que

demostren la seva actuació lingüística. 

� Respecte als professors

� El professor, per tal de millorar la seva competència comunicativa respecte a la seva

especialitat, ha de fer la part pràctica del curs de formació a l’estranger. Es pot fer a

través del programa Leonardo, ja que pot acompanyar els alumnes que hauran

d’estar fent pràctiques durant tres setmanes, a través d’intercanvis puesto a puesto,

o fent pràctiques en empreses del sector. El departament d’ensenyament també

convoca beques de formació en idiomes a l’estranger, que es podrien en part orientar

en aquest sentit.

� Els professors haurien de tenir, a part de la formació en CLIL, un assessorament

extern, mentre dura la implantació inicial en un centre.

� Els professors podrien crear una xarxa de centres que imparteixen un cicle formatiu

similar i intercanviar experiències, dades i alumnes tal i com el projecte Sport Europe

intentava.
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� El departament d’ensenyament hauria de distingir als professor que hi participin amb

un certificat d’innovació educativa.

� El reglament de regim intern del centre hauria de preveure unes hores de reducció a

l’horari lectiu del professor de forma que aquest tingues temps suficient per

l’elaboració d’activitats, material i coordinació amb altres professors.

� Respecte als materials:

� Partint dels materials que es proporcionen en la base de dades d’aquest treball, els

Centres de Recursos del departament d’ensenyament haurien d’anar construint un

banc de materials que ajudessin als professors a preparar les activitats

d’aprenentatge. Aquesta base de dades es podria introduir també a eud365, a

Formació Professional, al CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives que, de

moment, és buit.

� El departament de tecnologies de la informació i documentació del departament

d’ensenyament hauria de publicar en la web de la xtec les adreces informàtiques

més rellevant i fiables i els links recomanats en aquest treball.

� Respecte a l’Administració

Per tal de facilitar la implantació d’un programa CLIL, reconegut per la Unió Europea com un

exemple de bona pràctica educativa, l’administració hauria de canviar la forma aleatòria per

la qual els alumnes són acceptats en els cicles formatius i permetre, com hem dit, la selecció

d’aquests en funció dels objectius lingüístics que es proposen al programa.

� Hauria de aprofitar els recursos humans que ja té. Molts professors al·leguen titulació

en idiomes o els coneixen per haver viscut a l’estranger i mai tenen ocasió de fer-los

servir en la seva pràctica professional.

� Hauria de certificar la participació d’alumnes i professors.

� Hauria d’augmentar el pressupost dedicat a l’ensenyament per aconseguir una

formació de qualitat i formar ciutadans amb domini de llengües estrangeres ja que el

nostre és el penúltim país de la Unió( després del Regne Unit)en aquest. tema
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6.  RELACIÓ DELS MATERIALS CONTINGUTS EN ELS ANNEXOS

ANNEX 1

Programació integrada de l’anglès al CFGS d’Animació d’activitats
físiques i esportives

  A   Introducció

1. Les raons que justifiquen la proposta.....................................................................3

2. Les persones o entitats a las que va adreçat.........................................................3

3. Les fases que cal seguir abans de programar:......................................................4

3.1 Aprovació del projecte per part de les autoritats educatives

                 3.2 Decidir la incidència en el curriculum total

          3.3 Fer una anàlisi de necessitats
                 3.4 Preveure els aspectes econòmics

                 3.5 Comptar amb materials en llengua anglesa

          3.6 Reservar els espais

          3.7 Donar a conèixer el projecte a futurs alumnes

          3.8 Donar informació a empreses del sector

B    Anàlisi de necessitats

1. El mercat laboral................................................................................... .9

2. El marc educatiu...................................................................................10

3. El perfil educatiu de l’alumne que s’incorpora al cicle...........................11

4. Anàlisi de necessitats del professorat...................................................16

C      Programació
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       1. Distribució de les sessions al llarg del curs..........................................23

          2. Perfil professional.................................................................................24

          3.  Curriculum...........................................................................................24

               3.1.  Objectius

                 Generals

                 Lingüístics

               3.2. Crèdits

         Crèdit 1 :Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.

                        Leisure Activities

a) Durada

b) Objectius terminals

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

d) Continguts de procediments

e) Continguts d’actituds

          Crèdit 2:  Activitats fisicoesportives individuals.

                       Individual Sports: Athletics and  Swimming       

a) Durada

b) Objectius terminals

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

d) Continguts de procediments

e) Continguts d’actituds

          Crèdit 3:  Activitats fisicoesportives d’equip

                    Group Sports: Soccer and Basket

a) Durada

b) Objectius terminals

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

d) Continguts de procediments

e) Continguts d’actituds

           Crèdit 4:  Activitats fisicoesportives amb implements.

                          Tennis and Badminton

a) Durada
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b) Objectius terminals

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

d) Continguts de procediments

e) Continguts d’actituds

             Crèdit 5:  Fonaments biològics i bases del condicionament físic

                             Fitness and Health

a) Durada

b) Objectius terminals

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

d) Continguts de procediments

e) Continguts d’actituds

C   Orientacions didàctiques...............................................................................39

1 Com millorar les habilitats cognitives dels alumnes

2. Estratègies comunicatives

3. Habilitats respecte als continguts

4. Habilitats lingüístiques

� Lligades a la matèria

� Receptives

                    Listening

                    Reading

� Productives

Orals

      Escrites

      5. Habilitats metacognitives

D    Activitats d’ensenyament-aprenentatge...............................................................44

       1     Simulations

       2      Case Studies

       3      Project Work

       4     Oral Presentations
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E    Avaluació.................................................................................................................52

F    Recursos didàctics.................................................................................................55

    L’ensenyament basat en pàgines web

G   Bibliografia..............................................................................................................61

2 - Curs de formació de professors

1. Introducció.............................................................................................................3

2. Objectius................................................................................................................3

3. Durada...................................................................................................................4

4. Continguts. Part teòrica.........................................................................................4

� Potencial de CLIL.........................................................................................5

� Perfil del professor.......................................................................................7

� Adquisició d’una llengua estrangera............................................................9

� Estratègies d’ensenyament........................................................................13

      5. Continguts. Part pràctica.....................................................................................14

� Estudi del lèxic referent a l’especialitat

� Pràctica d’esports i activitats físiques

� Estudi de les web més rellevants

� Observació de classes CLIL

� Programació d’activitats d’ensenyament

      6. Metodologia......................................................................................................   .16

     7. Recursos informàtics............................................................................................17

         Respecte als continguts

         Respecte a l’ensenyament de l’anglès

     8. Avaluació..............................................................................................................21

     9. Certificació............................................................................................................21

     10. Bibliografia..........................................................................................................21

     

3 – Base de dades
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ANNEX 2

Materials per alumnes i professors

Crèdit 1: Leisure Activities

1. Aerobics

2. Yoga

3. Pilates

4. Cycling

5. Climbing

6. Country Walking

7. Planning a Camping Trip

8. Skiing, Winter sports

9. Water Sports, Sailing

10. Beach Volley 

     11 -Table tennis

     12 -Skate Boarding

     13 – Project work: Planning an enterprise

Crèdit 2: Individual Sports

  1.   Athletics

� Skills 

� Training

� Events

� Features

� Equipment 

� Jargon 

� Disability
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2.  Swimming

� Learning to swim

� Skills

� The measure strokes

� Safety: Pool and Sea Safety 

� Equipment

� Jargon

� Disability

   3 – Project work: Apply for a jobat an aquatic park

Crèdit 3:  Group Sports

1. European Football (Soccer )

� Skills

� Equipment

� Rules

� Coaching

� Jargon

� Disability

2. Basketball

� Skills

� Equipment

�  Rules

� Coaching

� Jargon

� Disability

3- Handball and beach handball

� Arbitrations regulations

� Rules
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� Clothing

� Safety

               

4- Rugby

� Skills

� Rules

� Equipment

� Jargon

                  

5- Volleyball

   6-Landing techniques

 

   7- Project work :Coaching

          or

       Get a sport

                

 Crèdit 4:Tennis and Badminton
   1 - Tennis

� The Court and the Equipment

� Rules

� The Game

� The Serve

� Scoring

� Skills

� Jargon

� Disabilities

    2 -Badminton

� The Court and the  Equipment

� The Game

� Service and Play

� Scoring

� Skills and Strokes
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3 – Project work: Give a masterclass

Crèdit 5: Health and Fitness

      1 - Anatomy and Physiology

� Nervous System: Description .Nerve and Muscle Connection

� Skeletal System: Ligament, Bones, Broken Bones, Female Skeleton

� Muscular System: Nerve and Muscle Connection, Wrist and Forearm Rotation, Push

and Pull Muscles

� Cardiovascular System: Blood Circulation, Artery  and Vein Tissues, Blood Types

� Digestive System

� Lymphatic System

� Endocrine System

� Respiratory System

2 – Health and Fitness

� Diet

� Drugs and Sport

� Personal Hygiene

� Injury Prevention

� Sports Injuries

� Participation: Psychological and Social Benefits

3 -       Mechanical Principles

� Holding a balance

� Performing rolling actions

� Transfer of weight

� Moving through water

4 – Clothing

5 – In the Gym

� Exercises

� Workouts

� Latest Machines

6 -       Project work: Act as a Gym Instructor
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