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Objectius

INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA I OBJECTIUS

Aquesta assignatura té com a objectiu que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègies docents
bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin coneixements i
habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres especialitzats al llarg de
tota la vida professional, especialment pel que fa al seu perfil com a especialistes en
l'ensenyament-aprenentatge de llengües segones i estrangeres.

En aquesta assignatura els futurs docents aprendran els principis bàsics dels programes d'aprenentage
integrat amb vocació democratitzadora. A dissenyar i seleccionar materials i activitats adequades al currículum
català, i a identificar i analitzar els trets característics de bones pràctiques docents en aules AICLE.

Cal remarcar que l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLE amb un doble focus en la millora de
(a) la competència comunicativa (guanyar eficàciá en l'ús de l'anglès) i (b) les competències professionals dels
futurs mestres com a mestres amb un perfil especialitzat en l'ensenyament de i en l'anglès.

AN INTRODUCTION TO THE SUBJECT AND LEARNING GOALS

This course is designed to help student-teachers become familiar with basic teaching strategies which are
specific to Content and Language Integrated Learning (CLIL) contexts. Also to help them develop the basic
knowledge and skills needed for life-long professional development as primary teachers, with a special
concern for foreign language teaching and learning.

In this course student teachers will learn the basic principles of integrated programs in inclusive education. To
design and select materials and activities which are consistent with the needs of thelearners the official
curriculum. Also to identify and analyze the characteristics of CLIL quality teaching practice.
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The subject itself follows a CLIL approach with a dual focus on (a) the improvement of communicative
competence (effective use of English), and (b) foreign language teaching professional competences.

Competències

Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents en els estudiants.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant amb
les llengues pròpies com en una tercera llengua.
Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
Utilitzar les TIC per aprendre, per comunicar-se i per col·laborar en els contextos educatius.

Resultats d´aprenentatge

Abordar críticament i seleccionar textos relacionats amb continguts acadèmics propis de l'educació
infantil i primària que siguin apropiats per a l'aula AICLE.
Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu
dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
Analitzar de forma individual i amb companys i companyes la pròpia pràctica docent, identificar àrees
de millora professional, i implementar estratègies per aconseguir l'esmentada millora.
Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels
estudiants.
Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats
comunicatives establint un plan de millora.
Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta lingüística.
Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangerres per comprendre
intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb
l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
Demostrar un nivell de competència B2 (MCER) en l'ús de la llengua anglesa tant en situacions
informals com en contextos professionals, en activitats de recepció, producció i interacció.
Desenvolupar criteris i formular propostes d'autoformació permanent (al llarg de la vida) com a docents
de i en llengua estrangera.
Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i
anglès.
Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'evaluació integrada de
continguts i anglès.
Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell
de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès
utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees
curriculars.
Gestionar la comunicació en l'aula AICLE de forma eficient. Creant oportunitats per a l'ús de la llengua
finalitat com a llengua de comunicació habitual.
Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de
programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb
persones de diferents graus i perfils d'expertícia.
Reconèixer l'aula AICLE com a espai multilingüe per naturalesa i mostrar consciència del valor del
repertori lingüístic dels aprenents en l'aprenentatge de continguts acadèmics i en l'adquisició d'una
llengua addicional.
Saber identificar el nivell de coneixement de l'alumnat d'educació infantil i primària, sent capaç
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d'analitzar les seves necessitats comunicatives i de controlar el seu procés d'aprenentatge de llengües,
així com saber autoavaluar el propi nivell de competència en anglès, analitzar les pròpies necessitats
comunicatives i establir un pla de millora.
Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula
d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE aequades a l'educació primària.
Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de i en anglès adequades a l'educació infantil i primària.

Continguts

CONTINGUTS

1. Introducció als programes d'educació multilingüe.

2. La comunicació eficient a l'aula de continguts en llengua estrangera: discurs oral, escrit i audiovisual.

3. Disseny, adaptació, execució i avaluació de tasques i seqüències d'aprenentatge integrat de continguts i
llengua anglesa (AICLE).

4. Estratègies de formació autònoma al llarg de la vida professional de la mestra d'anglès i de la mestra que
imparteix altres àrees curriculars en anglès.

CONTENTS

1. An introduction to multilingual education.

2. Efficient communication in the foreign language classroom: oral, written and audivisual discourse.

3. Design, adaptation, implementation and evaluation of CLIL tasks and teaching sequences.

4. Strategies for autonomous teacher development for English and CLIL teachers.

Metodologia

Metodologia:

Aquesta assignatura té com a  que els i les futures mestres es familiaritzin amb les estratègiesobjectiu
docents bàsiques dels programes d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) i adquireixin
coneixements i habilitats bàsiques d'autoformació que els ajudin a continuar millorant com a mestres al llarg
de tota la vida professional. Així mateix, l'assignatura és en si mateixa una assignatura AICLE amb un doble
focus en la millora de (a) la competència comunicativa i (b) les competències professionals dels futurs mestres
com a mestres amb un perfil especialitzat en l'ensenyament de l'anglès.

Les classes combinen  per part de la professora, ,presentacions magistrals discussions de gran grup
treball en  dins i fora de l'aula i s formals i informals per part dels grups petits presentacions públique

.estudiants

Cada bloc de continguts compta, al menys, amb les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge: una
sessió magistral introductòria, dos o tres lectures relacionades amb el tema, activitats de grup petit que es
concreten en un  que es presenta públicament, i una activitat d'avaluació individual.producte final del bloc

Un d'aquests productes consisteix en la  aplicable a una escolaplanificació d'una petita seqüència AICLE
catalana de primària. Un altre, l'anàlisi d'un petit fragment de vídeo d'una classe amb plantejament AICLE o
"Rica en Continguts".

S'espera de tots i totes les estudiants una  a les sessions. És a dir, s'espera que tots els iassistència activa
les estudiants facin contribucions raonades als debats sobre temes pràctics i teòrics que es desenvolupin.
Sovint aquests debats requeriran una preparació prèvia mitjançant lectures, avaluació de material didàctic,
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observació de classes, etc. L'assistència mínima a un 80% de les sessions presencials és requisit
sine-qua-non per a superar l'assignatura.

Així mateix s'espera que tots i cadascú dels estudiants que formen un  contribueixin de forma equip de treball
 al treball comú assignat. La contribució individual al treball del grup serà tinguda en compte enalíquota

l'avaluació de l'assignatura (vegeu criteris d'avaluació).

L'eina de lliurament de treballs per via electrònica és, si no s'anuncia una altra cosa, el  oficial deMoodle
l'assignatura. Es solicita que tots els estudiants actualitzin la seva adreça electrònica dins d'aquest espai. Tret
de comptades excepcions, els ppt corresponents a les explicacions de classe no es penjaran del moodle.

La llengua de comunicació a l'aula de la professora i els estudiants en activitats d'ensenyament-aprenentatge i
avaluació és l' , la qual cosa implica que les lectures seran també majoritàriament en llengua anglesa.anglès
Les tasques d'avaluació també es presentaran i defensaran en anglès. Tanmateix, també es treballarà amb
textos d'interès publicats en  amb suport suficient.català, castellà o altres llengües europees

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Tipus: Supervisades

Tutories supervisades 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 20

Tipus: Autònomes

Estudi autònom 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 16, 17, 19, 20

Avaluació

Important:

: L'assistència a classe és un prerequisit per aprovar l'assignatura. L'absentisme superior alASSISTÈNCIA
20% implica automàticament la no superació de l'assignatura.

: L'assistència ha de ser activa. Es a dir, amb contribucions personals a les discussions dePARTICIPACIÓ
classe i petit grup. 

: L'assoliment per part dels estudiants dels objectiusCOMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN ANGLÈS
relacionats amb la competència comunicativa en anglès és un criteri present en totes les tasques d'avaluació.

Assistència, participació activa i utilització habitual de la llengua meta són criteris d'avaluació transversals a
tota l'assignatura.

: La còpia i el plagi són robatoris intel•lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que seràCÒPIA I PLAGI
sancionat amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui,
s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el
fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en
paper o en forma digital a Internet.
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Enllaç d'una documentació de la web de la UAB sobre el "plagi".
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Anàlis reflexiva de fragments de sessions de classe i

deseqüències i material docent.

26,666 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 16,

17, 18, 19, 20, 21

Autoavaluació de les competències assolides i

establiment d'un pla de millora per al futur.

6,666 0 0 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 19

Planificació en equip i presentació d'una mini seqüència

didàctica AICLE

46,666 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19,

20, 21

Presentació i comentari crític de continguts relacioants

amb l'assignatura

20 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,

17, 18, 19
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ü http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications

ü http://grupsderecerca.uab.cat/clilsi/

ü Campus Virtual :  019993Lectures sobre aprenentatge de llengües
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http://gent.uab.cat/cristinaescobar/content/publications
http://grupsderecerca.uab.cat/clilsi/
https://cv2008.uab.cat/espais/019993/

