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1. Introducció 

Durant els últims anys a través de la LOGSE i actualment arran de la implementació 

de la LOE, s’estan introduint nous projectes dins els currículums dels centres 

educatius anomenats projectes o treballs interdisciplinaris. Segons sembla, l’objectiu 

d’ambdues lleis educatives de l’estat espanyol és deixar enrere una educació basada 

en la mecanització de l’aprenentatge de coneixements a través de la capacitat de 

memoritzar informació, per donar entrada a una nova educació els pilars de la qual es 

centren en desenvolupament de l’alumnat, essent capaç de tractar críticament la 

informació, per contextualitzar-la en tots els àmbits de la vida i d’aquesta manera 

esdevenir ciutadans i ciutadanes més crítics per al tipus de societat actual (Torres, 

1989).  

El primer objectiu del present treball d’investigació és veure quins són realment els 

beneficis i les limitacions que comporta parlar del treball globalitzat o interdisciplinari a 

l’aula, donant especial èmfasi a les assignatures de llengua anglesa i educació física. 

El fet d’enfocar el treball a través de la primera àrea és degut a la gran importància que 

la llengua anglesa té en molts àmbits de la vida: acadèmic, social, professional... 

Alguns exemples clars són que escoltem música anglesa, utilitzem noves tecnologies 

que requereixen la comprensió de la llengua anglesa, utilitzem aquesta llengua quan 

estem a l’estranger, fem negocis amb empreses internacionals en anglès, etc. Ara bé, 

tot i la evident importància que pren aquesta llengua dins els contextos citats, segons 

Corpas (2007) el nivell de competència en llengua anglesa (comprensió oral, 

comprensió escrita, expressió escrita i competència lingüística) dels estudiants del 

sistema educatiu obligatori espanyol està per sota de la mitjana europea. Les raons a 

les quals s’atribueix aquest menor nivell respecte la resta de països, són els pocs 

recursos i situacions d’aprenentatge que ofereix el sistema educatiu.  

Tot i així, des de fa relativament poc, hi ha uns quants els centres de Catalunya i 

d’Espanya que han començat a treballar àrees no lingüístiques a través d’una llengua 

estrangera –generalment l’anglès- arreu de les diferents comunitats autònomes 

d’Espanya, per tal de potenciar aquesta llengua. Ara bé, tot i que en un llenguatge 

comú el fet de barrejar continguts de diferents àrees es conegui com a treball 

interdisciplinari, cal acotar bé què és el que realment es fa quan s’implica una llengua 

estrangera dins una altra àrea. Treballar una àrea no lingüística a través d’una llengua 

estrangera es denomina treballar a través d’AICLE (Aprenentatge Integrat de 

Continguts i Llengua Estrangera). 
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La recerca que he fet, reflectida a la fonamentació teòrica d’aquest treball, també ha 

servit per idear un projecte d’innovació basat en el treball interdisciplinari de les dues 

àrees ja esmentades: educació física i llengua anglesa. La necessitat d’aquesta 

recerca, doncs, queda justificada amb aquesta proposta, que ha estat aplicada 

posteriorment. 

Aleshores, efectuant l’anàlisi de la realització d’aquest projecte (només d’una part, la 

de l’aplicació de la metodologia AICLE), s’obtenen resultats sobre una mostra en 

concret, l’alumnat de 3r d’ESO B d’una escola concertada de Barcelona, el Frederic 

Mistral-Tècnic Eulàlia. A més a més, també s’han recollit dades a través d’una 

entrevista a Teresa Navés (professora de la facultat de filologia anglesa de la UB, i 

experta en AICLE) que ajudaran, juntament amb els resultats de l’experiència amb la 

classe de 3r d’ESO, a obtenir unes conclusions clares sobre l’objecte d’estudi i sobre 

quin és l’estat d’AICLE a Espanya i a Catalunya, que veurem al final del treball de 

recerca. 
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2. La interdisciplinarietat i els projectes AICLE 

 2.1 Els orígens de la interdisciplinarietat 

Partint de la temàtica nuclear d’aquesta investigació, hem d’entendre què significa 

parlar d’interdisciplinarietat. Segons Díaz (2010), la interdisciplinarietat va lligada a una 

concepció concreta de l’ensenyament sostingut a la integració de sabers. L’actual 

desenvolupament científic, tecnològic, cultural, etc, fa necessari aquesta integració 

dels coneixements per poder abordar qualsevol situació o problema que es presenti a 

la vida. En aquest sentit, el mateix autor defensa que la interdisciplinarietat apareix 

com a alternativa a un ensenyament parcel·lat, on les diferents assignatures o àrees a 

través de les quals s’educa són totalment inconnexes entre elles i no mantenen cap 

tipus de relació. 

Així doncs, aquí tenim els dos primers conceptes a analitzar. D’una banda, tenim 

l’antiga educació parcel·lada, i per altra banda, tenim una educació més moderna 

anomenada educació integrada. L’educació integral, segons Torres (1989), sorgeix per 

donar una resposta a la necessitat de que les qüestions socials d’importància, els 

problemes quotidians, tinguin lloc als currículums educatius i, per tant, a les aules dels 

centres educatius. Un exemple de treballar de manera integrada des de l’àrea 

d’educació física seria el fet d’aprendre a valorar la freqüència cardíaca del cor, per 

saber la intensitat d’esforç que s’està duent a terme i analitzar, a partir de les 

característiques individuals, si és saludable o no pel cos. El mateix contingut treballat 

d’una manera parcel·lada seria aprendre a valorar la freqüència cardíaca del cos, però 

sense fer referència a quins indicadors de freqüència cardíaca són saludables pel cos, 

i per tant només s’aprendria la tècnica per mesurar aquest aspecte però sense 

aplicació a la vida real. 

Cal, abans d’endinsar-nos a analitzar-ne els dos tipus, que les contextualitzem en el 

temps. A Espanya, fou a través de la LOGSE que es comença a parlar de continguts 

plantejats en forma d’Àrees de Coneixement (Boronat, 1997). Aquestes àrees de 

coneixement estan formades per diferents assignatures que mantenen una estreta 

relació entre elles i que per tant no poden treballar-se aïlladament les unes de les 

altres. Si bé abans, per exemple, llengua catalana, llengua castellana i llengua 

anglesa, es treballaven aïlladament, aleshores passaven a formar part d’una àrea de 

coneixement anomenada àrea de llengües i tot allò que es treballava des d’una 

assignatura es tenia en compte per part del professorat de les altres dues. És per 

aquest motiu que hi ha un abans i un després, presentant un punt d’inflexió cap al 
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procés de canvi que es va donar al 1990, quan es va implementar aquesta llei 

educativa. 

Pel que fa les diferències entre els dos tipus d’educació, l’escola tradicional, basada en 

una educació parcel·lada de coneixements, es caracteritzava per aplicar una política 

educativa que impedia la reflexió crítica sobre la realitat i la participació a la vida 

comunitària. 

“Els continguts culturals amb els que els nens i nenes entraven en contacte durant el temps de 

permanència a les institucions escolars eren massa abstractes, inconnexes i, per tant, 

incomprensibles. (...) Els continguts culturals que conformen el currículum escolar  veien 

apareixent, amb excessiva freqüència, descontextualitzats, allunyats del món experencial de 

l’alumnat. Les assignatures escolars es treballaven aïlladament unes de les altres i, com a 

conseqüència, no es facilitava les construcció i la comprensió de nexes que permetessin la seva 

vertebració, ni entre aquestes ni la realitat” (Torres, 1989. Pàgina 21). 

Torres parla de que els continguts eren inconnexes i que això dificultava que el que 

s’aprenia a l’aula no tenia cap mena d’aplicació a la vida real. Segons les seves 

darreres paraules, si no hi ha una relació de continguts directe entre les diferents àrees 

que s’estudien als centres, aquests continguts esdevindran poc útils. A través 

d’aquesta educació, no s’afavoria un dels objectius principals de l’escola: educar 

ciutadans i ciutadanes que actuïn de manera crítica i democràtica dins la societat en 

què conviuen. 

Aquest tipus d’educació fou molt criticada en el seu moment per molts educadors, molt 

probablement per alguns dels motius que s’han citat durant el paràgraf anterior. Dewey 

(1971) citat per Boronat (1997), pensador pragmàtic i impulsor de l’Escola Activa, va 

criticar la desintegració del saber i arremetia contra els centres d’ensenyament que 

obligaven a l’alumnat a treballar els continguts mitjançant una excessiva 

compartimentació de la cultura en múltiples assignatures.  

En canvi, l’educació integrada, basada en projectes curriculars en els que es treballen 

continguts culturals més interrelacionats o integrats, es basa en quatre finalitats 

principals (Torres, 1989): 

- Que els estudiants s’enfrontin en tot moment amb continguts culturals 

rellevants. 

- Que els continguts que es troben a les fronteres de les disciplines, aquells que 

són objecte d’atenció en varies àrees de coneixement i assignatures, puguin 

tractar-se realment. D’aquesta manera –a través d’un treball curricular integrat 



8 

 

o interdisciplinari- aquelles preguntes o qüestions més vitals i freqüentment 

conflictives es podran tractar. 

- Contribuir a pensar interdisciplinariament, a crear hàbits intel·lectuals que 

obliguin a prendre en consideració les intervencions humanes des de totes les 

perspectives i punts de vista possibles. 

- Afavorir la col·legialitat a les institucions escolars. El treball interdisciplinari 

contribueix a què els professores i professores se sentin integrats en un equip 

amb objectius comuns amb les que cal afrontar de forma cooperativa. 

Sense cap mena de dubte, aquest tipus d’educació contribueix més a l’objectiu de 

formar ciutadans i ciutadanes que actuïn de forma crítica i democràtica, ja que per la 

pròpia lògica del procés educatiu basat en la integració de coneixements –pensar 

interdisciplinàriament-, treballen continguts que permeten l’anàlisi i la construcció de la 

realitat del món on viuen. A través d’una educació basada en el coneixement integrat i 

més complex, s’ajudarà a cada individu a que desenvolupi tot el seu potencial i a 

desenvolupar-se com a ciutadà complet, que entén la societat d’on forma part, al 

mateix temps que participa en el seu desenvolupament. 

Ara bé, els resultats d’un informe promogut per la xarxa IRES (Investigación y 

renovación escolar) a l’any 2009, defensen que no és veritat que a Espanya predomini 

un model d’ensenyament diferent al tradicional. Tot i que actualment hi ha importants 

arguments en contra de la forma tradicional d’ensenyar, la cultura escolar dominant a 

Espanya segueix basant-se en la transmissió directe de continguts inconnexes, 

desfasats i irrellevants, a través de l’aprenentatge mecànic i repetitiu. En aquest sentit, 

els i les alumnes segueixen tenint grans dificultats per comprendre allò que se’ls 

ensenya i acaben identificant el saber amb la capacitat de retenir informació fins el dia 

de l’examen. En gran part, segons l’informe, els motius pels quals no hi ha hagut canvi 

és perquè la millora de l’escola no és bàsicament una qüestió de lleis (en referència a 

la LOGSE i la LOE), sinó de canvi cultural, social i comunitari. Per tant, s’entén que tot 

i que és de sentit comú que el canvi és necessari, aquest no es pot dur a terme 

ràpidament perquè no és senzill dur-ho a la pràctica. 

2.2 Els projectes interdisciplinaris o globalitzats  

Tal i com hem vist, la globalització o interdisciplinarietat es dóna quan s’integren 

continguts o sabers de diferents disciplines en un mateix procés d’aprenentatge (el 

treball interdisciplinari), enlloc de tractar aquestes disciplines des d’àrees diferents. 

Actualment, els centres educatius impulsen projectes a treballar des de diferents àrees 

amb l’objectiu que l’alumnat dugui a terme aprenentatges significatius amb aplicació a 
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la vida real. Estem parlant dels projectes o treballs interdisciplinaris, i es pot interpretar 

que donen resposta a la necessitat de canvi de la qual parla Dewey (1971), citat per 

Boronat (1997), per abandonar l’educació desintegrada de coneixements i passar a 

una educació més integrada, la qual permet treballar continguts culturals rellevants 

més interrelacionats i dotar a l’alumnat d’uns hàbits que obliguin a prendre en 

consideració les seves intervencions en la societat des de tots els punts de vista 

possibles (Torres, 1989). 

Molts d’aquests projectes interdisciplinaris que es realitzen actualment als centres 

educatius queden vestits per un tema transversal, com per exemple l’educació per la 

pau, la violència de gènere, el reciclatge, les conductes negatives sobre el medi 

natural,  etc. Aquests, normalment solen ésser realitzats a través d’una quantitat 

considerable d’assignatures. Ara bé, n’hi ha d’altres que no opten per un tema 

transversal i que el número d’àrees implicades es redueixen. Es caracteritzen per 

organitzar i presentar els continguts curriculars en col·laboració amb els de les altres 

assignatures participants. 

Zabala (1999), parla sobre el procés de desenvolupament de projectes 

interdisciplinaris o globalitzats, i ho fa plantejant una metodologia composta per 8 

fases:  

1. Fase de motivació. 2. Presentació de l’objecte d’estudi en la seva complexitat. 3. Procés 

d’anàlisi: identificació i explicitació de les diferents qüestions que planteja el coneixement i la 

intervenció en la realitat. 4. Delimitació de l’objecte d’estudi. 5. Identificació dels instruments 

conceptuals i metodològics que ens poden ajudar a donar resposta als problemes plantejats. 6. 

Utilització del saber o dels sabers disciplinaris per arribar a un coneixement que és parcial. 7. 

Integració de les diferents aportacions i reconstrucció. 8. Visió global i ampliada. 

Aquestes 8 fases queden temporitzades en tres moments ben diferenciats: 

El primer moment, “la situació de la realitat”, consta de la motivació, la presentació i del 

procés d’anàlisi, i es realitza conjuntament a través de les assignatures implicades. Es 

tracta de trobar un tema motivant per a l’alumnat a partir dels seus interessos i del 

context, fer-ne un anàlisi de les oportunitats educatives que se’n poden treure de cara 

a fer aprenentatges aplicables a la vida real. 

El segon moment, l’aprenentatge específic, està format per la delimitació, la 

identificació dels instruments i la utilització dels instruments, i que es duria a terme des 

d’un sol àmbit disciplinar, és a dir, des d’una assignatura concreta. Es tracta de que 

cada àrea participant en el projecte confeccioni una pauta de treball per a dur a terme 

només des de la seva assignatura, en relació a l’objecte d’estudi. 
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I el tercer moment, la integració, està compost per la integració i la visió global 

ampliada, des d’un punt de vista interdisciplinari per la qual cosa hi estan implicades 

totes les assignatures en el mateix nivell. 

Per tant, en relació a les idees de Zabala (1999), es pot concloure que tot procés 

interdisciplinari passa per tres fases. La concreció de la realitat, per veure quin serà el 

centre d’interès principal com a eix vertebrador de l’aprenentatge (elecció d’un tema en 

funció dels interessos i necessitats de l’alumnat), la delimitació de quina serà la 

participació de cada àrea disciplinar entorn al centre d’interès, i la integració dels 

diferents aprenentatges duts a terme disciplinàriament entorn el centre d’interès. 

D’altra banda, Otero (2010), mitjançant la seva proposta de projecte globalitzador Els 

jocs olímpics a l’antiga Grècia, ens ajuda a veure el procés d’un projecte 

interdisciplinari a través d’un exemple, on defensa tres fases aparentment diferents a 

les de Zabala: la fase preactiva, per seleccionar un centre d’interès o tema pertinent 

(els jocs olímpics de l’antiga Grècia) i determinar quines seran les relacions 

interdisciplinàries entorn el tema escollit (Matemàtiques: numeració, descomposició, 

aproximació i factors prims. Llengua: continguts gramaticals. Coneixement del medi: el 

nostre entorn/el nostre cos. Educació Física: continguts sobre l’esquema corporal). A 

més a més, durant la fase preactiva s’han de temporitzar els continguts que es faran a 

cada curs, tenint en compte que aquest projecte es durà a terme no només durant un 

curs sinó al llarg d’una etapa educativa. La següent fase, la fase interactiva, es 

caracteritza per la realització del procés d’ensenyament-aprenentatge des de 

cadascuna de les àrees que participen. A més a més, en la major mesura que sigui 

possible el coordinador del projecte s’ha d’assegurar que tots els aprenentatges es 

realitzin bidireccionalment entre les àrees per a poder integrar els nous coneixements. 

Aleshores, a la última fase, la de decisions postactives, és el moment per realitzar una 

valoració global del procés per extreure unes conclusions objectives del projecte. S’ha 

de valorar tant l’aprenentatge de l’alumnat com l’eficàcia del professorat per així 

obtenir resultats que puguin servir de millora de cara a nous projectes.  

La diferència entre els plantejaments de Zabala i Otero es troba en que Otero atribueix 

una fase just després de finalitzar el projecte, on s’analitza com ha anat tot el procés i 

es prenen decisions per millorar-lo i obtenir-ne conclusions. Ara bé, havent vist 

aquestes dues propostes, veiem dos processos molt semblants on tot projecte 

interdisciplinari es basa en l’elecció d’un tema a través del qual es treballarà durant el 

projecte, definint quins seran els continguts que es treballaran des de cada àrea que hi 

participa, de tal manera que quan es realitzi el procés d’ensenyament-aprenentatge 
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s’integraran els continguts bidireccionalment per aconseguir que l’alumnat adquireixi 

nous coneixements de manera integrada. 

Analitzant la problemàtica des d’un altre punt de vista, veiem com Andonegui (2004) 

diu que, tot i que la interdisciplinarietat es dóna quan una activitat es realitza amb la 

cooperació de diferents disciplines, aquest concepte va més enllà de la col·laboració 

entre assignatures i que també es pot presentar un cas d’interdisciplinarietat quan es 

fa una transferència de mètodes d’una assignatura a una altra. És a dir, que no 

sempre la relació entre assignatures ha de ser bidireccional i que per parlar 

d’interdisciplinarietat n’hi ha prou en barrejar continguts de matèries diferents de 

manera integrada. 

2.3 Llengua anglesa i interdisciplinarietat  

En el cas de llengua anglesa, fent una revisió sobre experiències de centres educatius 

que integren coneixements d’anglès en altres àrees, ens trobem en que a la majoria 

dels casos, les relacions que s’estableixen entre les assignatures són unidireccionals. 

És a dir, que només una assignatura integra continguts de l’altra i, en aquest cas, 

només les àrees no lingüístiques integren coneixements de llengua anglesa. Estaríem 

parlant de la nova tendència que s’està impulsant per millorar l’aprenentatge de 

llengües estrangeres, realitzant una assignatura no lingüística per sí mateixa, però on 

s’utilitza el llenguatge per comunicar-se, a través d’una llengua estrangera. Per tant, en 

relació als mètodes de projectes interdisciplinaris o globalitzats (Zabala, 1999), no hi 

ha un centre d’interès principal a través del qual es vertebren els continguts i on cada 

àrea participant aporta la seva part (les assignatures no treballen conjuntament). En un 

centre on es fan les Ciències de la Naturalesa en anglès, només l’assignatura de 

Ciències treballa integrant continguts d’anglès, però a les classes de llengua anglesa 

no es treballen continguts específics de ciències de la naturalesa. 

Davant d’aquest fet, a l’hora de realitzar projectes que integren coneixements de 

diferents disciplines implicant la llengua anglesa, cal diferenciar el que és un projecte 

interdisciplinari o globalitzat segons Zabala (1999), amb aquest nou fet, caracteritzat 

per la integració de la llengua anglesa a una altra assignatura no lingüística. En aquest 

cas, establint una relació unidireccional entre una assignatura amb llengua anglesa, 

estem davant d’un nou concepte de treball globalitzat: l’AICLE, Aprenentatge Integrat 

de Continguts i Llengua Estrangera (CLIL Methodology, Content and Language 

Integrated Learning). En general, es tracta d’integrar una llengua estrangera per a 

utilitzar-la a l’hora de desenvolupar una assignatura no lingüística. Tot i així, encara 

que no es pugui caracteritzar com a projecte interdisciplinari (en relació a Zabala), és 
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evident que és un mètode d’educació integrada ja que, tal i com diu Torres, (1989) 

l’educació integrada sorgeix per donar una resposta a la necessitat de que les 

qüestions socials d’importància, els problemes quotidians. En aquest cas s’està donant 

resposta a la necessitat de l’aprenentatge d’una llengua estrangera –l’anglès-, des 

d’una àrea no lingüística. 

D’altra banda, si analitzem la proposta d’AICLE amb el que Andonegui (2004) entén 

per interdisciplinarietat, es pot dir que sí que és un mètode interdisciplinari ja que la 

matèria no lingüística incorpora continguts d’una altra assignatura. 

2.4 Els projectes CLIL o AICLE 

Degut a la ràpida transformació de la societat que estem vivint, en particular en 

referència al marc europeu a través dels processos d’integració, l’impacte de la 

globalització i informatització està canviant la nostra visió del món i el converteix en un 

lloc més petit, on l’avantatge de poder parlar diferents llengües és cada vegada més 

òbvia i necessària. És de sentit comú que si es garanteix la promoció de polítiques 

plurilingües a través de l’aprenentatge intercultural, es tindran avantatges 

econòmiques, socials, culturals i ecològiques (Navés i Muñoz, 1999). 

En el context de l’educació, actualment es donen molts casos pels quals alguns 

centres educatius treballen dues àrees de coneixement conjuntament, a través de 

l’Aprenentatge Integrat de Coneixements i Llengua Estrangera (AICLE). En aquests 

casos, aquesta metodologia implica una àrea lingüística i una àrea no lingüística. Es 

tracta de treballar assignatures a través d’una llengua estrangera. Per exemple: 

matemàtiques en anglès, educació visual i plàstica en anglès, educació física en 

anglès, etc. A Catalunya, aquests projectes han estat impulsats a través del Pla 

Experimental de Llengües Estrangeres (PELE), que ofereix una formació del 

professorat en adquisició de segones llengües a Gran Bretanya. 

Segons Navés i Muñoz (1999), una de les raons per les quals els nens i nenes són tan 

bons aprenent llengües és la naturalitat del context familiar on les aprenen. Les 

classes d’idiomes, en canvi, on l’alumnat ha de practicar estructures, sons i aplicar 

regles gramaticals, no ofereix un context natural per aprendre. Per tant, es pot dir que 

les llengües s’aprenen d’una manera més eficient quan podem utilitzar-les en 

situacions reals. En aquest sentit, els beneficis de la metodologia AICLE es basen en 

oferir als alumnes de qualsevol edat un context més adequat pel desenvolupament 

dels idiomes. Com a conseqüència d’un ús més espontani i natural, l’alumnat està més 

motivat i predisposat cap a l’aprenentatge d’altres llengües. Així doncs, aquesta 
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naturalitat que ofereix AICLE sembla ser un factor clau tant de l’èxit de l’aprenentatge 

de les assignatures com de l’aprenentatge de les llengües amb les que s’imparteixen. 

Ara bé, a través d’AICLE, s’integren aprenentatges d’altres llengües –diferents a la 

pròpia- però també continguts curriculars (Navés i Muñoz, 1999). És a dir, cada classe 

que utilitza aquesta metodologia té dos objectius: un relacionat amb l’aprenentatge de 

la matèria i un altre lligat a l’aprenentatge de l’idioma. Per tant, utilitzar aquesta eina 

no comporta minimitzar els aprenentatges de la matèria que s’està portant a terme, 

sinó coordinar-los al mateix temps amb aprenentatges lingüístics. Bé és cert que al 

principi d’usar aquesta metodologia disminuirà la velocitat d’aprenentatge dels 

continguts curriculars però, a la llarga, l’esforç de l’alumnat per entendre la informació 

vehiculada a través d’una llengua estrangera i l’esforç per part del professorat per fer 

arribar la informació i els continguts, farà que l’aprenentatge dels continguts 

curriculars s’assoleixi amb més èxit (Navés i Muñoz, 1999). 

Florit (2009) planteja els punts forts i els punts febles que presenta AICLE a Catalunya, 

avalats per la seva recerca dins d’aquest territori. Per punts forts d’AICLE es compte 

amb l’eficàcia d’aquest programa per millorar la competència lingüística de l’alumnat, 

sense que els continguts de la matèria se’n ressentin. Una altre benefici és el de la 

motivació que suposa per a l’alumnat, ja que aprendre anglès en contextos AICLE fa 

que puguin fer un ús de la llengua més significatiu i pràctic. A més a més, aquest 

programa dóna resposta a la necessitat de millorar llengües estrangeres. 

Per punts febles, Florit (2009) destaca la falta d’una política clara a Catalunya respecte 

el futur d’AICLE, que estableixi les línies de desenvolupament de cara als propers 

anys, els objectius a assolir i les expectatives de millora. A més a més, inclou com a 

punts febles la falta de professorat format per a poder garantir una pràctica AICLE 

eficaç, la falta de planificació i coordinació entre professorat, i la falta de materials. Per 

últim, també contempla la dificultat que té l’alumnat per iniciar-se en AICLE, a causa 

de la baixa competència lingüística en una llengua estrangera. 

2.5 Anàlisi d’algunes experiències entre llengua an glesa i altres 

assignatures 

A continuació s’analitzen els resultats d’algunes experiències cercades sobre projectes 

AICLE. Ens fixarem en gran mesura tant per les dificultats com els beneficis per 

l’alumnat i el professorat, i  en les necessitats que impulsen aquesta metodologia. 
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A Catalunya, la primera experiència d’ensenyament-aprenentatge integrat d’àrees 

curriculars i llengua estrangera va ser impulsada pel Departament d’Educació a través 

d’un pla pilot que va durar 4 anys, de 1986 a 1990, a determinats centres del territori 

català. S’implicava l’àrea de plàstica i les llengües francès i anglès, de manera que el 

pla consistia en impartir l’assignatura de plàstica a través d’una d’aquestes dues 

llengües. L’avaluació del projecte revela que alguns mestres van desconfiar de la 

proposta ja que creien que pel fet d’impartir-la amb una llengua estrangera no 

s’aconseguirien els objectius de les àrees curriculars implicades. Tot i així, l’estudi va 

concloure que en primer lloc va ser una experiència molt gratificant i positiva pels 

alumnes que des d’un primer moment es van sentir còmodes dins aquesta proposta. 

En segon lloc, els pares i mares es van sentir molt satisfets amb l’experiència i, en 

tercer lloc, que d’acord amb els mestres especialistes, en tot moment es van prioritzar 

els objectius de l’àrea de plàstica. (Navés i Muñoz, 1999). 

Havent fet una recerca sobre projectes que implica la llengua anglesa a altres àrees, 

veiem aspectes que valen la pena remarcar. En primer lloc, les necessitats que 

impulsen la creació d’aquests projectes són semblants entre elles. La mestra 

coordinadora del “Projecte CLIL: Matemàtiques i Ciències en anglès”, dut a terme al 

2006 al CEIP Maria Ossó, defensa que a través d’aquest projecte l’alumnat té 

l’oportunitat d’estar en contacte amb la llengua en diferents contextos d’ús i 

aprenentatge, per tal de millorar la seva competència comunicativa en anglès. D’altra 

banda, un altre dels objectius d’aquest del seu projecte és interioritzar la importància 

de l’adquisició d’una llengua diferent a la nostra en un marc europeu com l’actual. El 

professorat de l’IES Lluís de Requesens, al projecte “Economia en anglès” realitzat 

durant el curs 2008-2009, destaca la necessitat de l’alumnat en iniciar-se a la pràctica 

del bilingüisme en situacions concretes de l’àmbit financer i econòmic. El professorat 

del CEIP Herois del Bruc, apunta que la idea de fer una àrea curricular en anglès es 

planteja davant la necessitat de donar una resposta a la realitat multicultural del seu 

centre i de preparar les joves generacions amb un bon bagatge lingüístic per tal que 

puguin viure amb comoditat en la societat del futur. 

Ara bé, no són poques les dificultats que presenten els treballs interdisciplinaris de 

llengua anglesa. Al CEIP Maria Ossó, la coordinació del “Projecte CLIL: Matemàtiques 

i Ciències en anglès” destaca la dificultat que té el projecte amb el fet que no hi hagi 

una plantilla de mestres fixa i, que per aquest motiu, cada curs han de formar als nous 

professors i professores D’altra banda, també dóna importància a l’arribada d’alumnes 

nous que no tenen experiència i que per tant presenten més dificultats a l’hora de 

desenvolupar-se dins aquest context. El professorat de l’IES Lluís de Requesens 
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enfoca que la dificultat principal de la implementació el seu projecte “Economia en 

anglès” és el baix nivell de l’alumnat tant en el domini de la llengua anglesa com en 

termes econòmics, per la qual cosa han adaptat els materials i recursos de classe. En 

aquest sentit, es pot determinar que el nivell de l’assignatura és més baix en relació a 

si ho haguessin fet a través del català. Per part del professorat del CEIP Herois del 

Bruc, els problemes que han tingut queden marcats pel poc temps conjunt del 

professorat per a poder preparar les tasques i per tant una manca de coordinació. Per 

aquest motiu s’entén que per poder dur a terme un projecte d’aquest tipus cal un 

volum de feina en grup considerable per a una correcta coordinació, la qual cosa no 

sempre és possible dins l’horari lectiu. 

Com a conclusions sobre els projectes, sovint es parlen de resultats positius. La 

direcció del projecte del CEIP Maria Ossó justifiquen els bons resultats amb els 

resultats obtinguts per part de l’alumnat i l’alt grau de motivació per part de mestres i 

alumnes. Tot i així, destaca que cal que passin uns quants anys més per veure’n 

resultats més objectius. El professorat d’economia de l’IES Lluís de Requesens, afirma 

que la implementació de l’assignatura d’economia en anglès ha fet que l’alumnat 

augmentés la seva autoestima i la seva participació a classe, que millorés tant en els 

continguts d’economia com en els d’anglès, i que millorés en la seva expressió oral de 

llengua anglesa. El CEIP Herois del Bruc conclou en que s’ha constatat una millora 

tant del nivell i la competència oral en llengua anglesa de l’alumnat implicat, així com 

l’assoliment dels objectius proposats. Ara bé, aquesta escola també destaca que s’han 

hagut de replantejar els continguts dels cursos posteriors ja que s’ha vist incrementada 

la velocitat d’aprenentatge de llengua anglesa.  
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3. Projecte d’innovació 

3.1 Presentació del projecte 

Do we know enought about volleyball? És un projecte interdisciplinari entre educació 

física i llengua anglesa és per a 5 grups de 3r d’ESO i queda contextualitzat en un 

centre on l’interès pel voleibol és una evidència cada dia més significativa i, d’altra 

banda, en un centre on el nivell de llengua anglesa de l’alumnat és en general bastant 

alt. Es tracta de l’escola concertada Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona, que 

es caracteritza per la fama del bon funcionament de l’escola, pel bon rendiment 

acadèmic de l’alumnat i per l’alt nivell adquisitiu de les famílies. D’aquesta manera 

quedarien definits els precedents i/o motius que em porten a idear un projecte 

interdisciplinari entre dues àrees que cobreix els interessos pel voleibol i per la llengua 

anglesa. El projecte està compost per una Unitat Didàctica de voleibol duta a terme en 

anglès des d’educació física, amb la col·laboració de l’assignatura de llengua anglesa, 

realitzant tres sessions d’aula treballant continguts d’educació física. 

D’una banda, aquest projecte pretén millorar la competència comunicativa i lingüística 

en anglès de l’alumnat, utilitzant aquesta llengua estrangera com a llengua vehicular 

durant les classes d’educació física: metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de 

continguts i llengua estrangera). Segons Navés i Muñoz (1999), les llengües 

estrangeres s’aprenen d’una manera més eficient quan es poden utilitzar en situacions 

reals. L’ús més espontani i natural de la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, fa 

que els i les alumnes estiguin més motivats i predisposats per aprendre aquesta 

llengua.  

Al mateix temps, el projecte busca aprofundir en l’aprenentatge del voleibol, 

desenvolupant la competència d’autonomia i iniciativa personal, i que l’alumnat millori 

les seves relacions amb els companys i l’acceptació del reglament, desenvolupant la 

competència social i ciutadana. La motivació cap a aquest contingut (el voleibol) és 

alta ja que, com s’ha dit al principi, és un esport bastant practicat per l’alumnat del 

centre, dins les activitats extraescolars que ofereix la mateixa escola o en clubs 

esportius federats. 

D’altra banda, des de l’assignatura de llengua anglesa es realitzaran sessions per 

aprendre nous conceptes relacionats amb la història, el reglament i el 

desenvolupament de l’esport del voleibol. Tot això, mentre es treballen continguts 

gramaticals i de vocabulari d’anglès. 
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Per acabar, el projecte compta amb la proposta de realització d’una sortida matinal a la 

platja de la Barceloneta per gaudir d’un torneig de “volei-platja”. És per aquest motiu 

que el projecte es realitzarà durant el mes de maig, i així aprofitar el bon temps 

d’aquesta època. 

Veient com el voleibol pren un paper protagonista durant tot el projecte, queda clar que 

Do we know enough of volleyball és un treball interdisciplinari que neix d’un centre 

d’interès principal. Per la seva confecció i el seu desenvolupament es passa per les 3 

fases que Zabala (1999), defineix per a tot projecte globalitzat o interdisciplinari: 

1. 1ª fase: Concreció de la realitat . Detecció dels interessos de l’alumnat i de les 

possibilitats que ofereixen els recursos del centre. Bon domini de la llengua 

anglesa i alt interès pel voleibol. 

2. 2ª fase: Delimitació de les aportacions que es faran des de cada 

disciplina . Des de llengua anglesa s’estudiarà la història, el reglament i el 

desenvolupament del voleibol i, des d’educació física es treballarà 

l’aprenentatge motriu del voleibol, així com l’aplicació del seu reglament i la 

reflexió crítica d’aquest esport en alt rendiment. 

3. 3ª fase: Integració dels aprenentatges de cada àrea entorn a l centre 

d’interès . Desenvolupament del projecte interdisciplinari. 

3.2 Objectius del projecte 

Quan l’alumnat acabi el projecte interdisciplinari, ha de ser capaç de: 

1. Millorar la competència comunicativa i lingüística en anglès fora del context d’aula. 

2. Identificar i practicar els continguts tècnics, tàctics i reglamentaris del voleibol. 

3. Identificar i analitzar els orígens i l’evolució del voleibol al llarg de la història. 

4. Assolir i aplicar continguts gramaticals i de vocabulari en anglès entorn el voleibol. 

5. Gaudir d’una matinal de volei-platja a la platja de la Barceloneta.   

3.3 Activitats 

Les activitats que es faran en aquest projecte interdisciplinari es faran durant hores 

lectives de classe, llevat d’una sortida matinal que es farà fora de l’escola. Es 

comptarà amb 8 sessions d’educació física, on s’implementarà la unitat didàctica “Let’s 

play volleyball”, i amb 3 sessions de llengua anglesa on es faran activitats relacionades 
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amb la història i el vocabulari específic del voleibol. A més a més, tal i com s’ha dit, es 

donarà per conclòs el projecte a través d’una matinal de volei-platja. 

ACTIVITATS DEL PROJECTE 

Do we know enough about volleyball?  

Educació Física Llengua anglesa 
Sortida a la 

Barceloneta 

8 sessions per dur a terme 

la UD Let’s play volleyball 

3 sessions a l’aula sobre la 

història i el vocabulari 

específic del voleibol 

Matinal de volei-platja per 

concloure el projecte 

9.00-13.30 

Hores totals del projecte: 15 hores. 

 

3.3.1 Preparació del projecte 

Per tal de tenir ben organitzat la realització d’aquest projecte, que es durà a terme a 

partir del primer dilluns de maig i durant 4 setmanes, es començarà a treballar després 

de les vacances de Nadal. 

Les tasques a realitzar anteriorment per a què el projecte es pugui dur a terme són: 

1. 2ª setmana de gener:  Reunió del Departament d’educació física amb el 

Departament de llengua anglesa per concretar la temporització del projecte: 

data d’inici i data de finalització. També s’acordarà la data en la qual es farà la 

sortida a la Barceloneta i es comunicarà a la direcció del centre i a l’AMPA. 

2. 3ª setmana de febrer:  Reunió del Departament de llengua anglesa per 

concretar les propostes didàctiques per treballar la història i el vocabulari 

específic del voleibol. 

3. 3ª setmana de febrer:  Reunió del Departament d’educació física per concretar 

la Unitat Didàctica Let’s play volleyball: objectius, continguts, avaluació, 

temporització, etc. 

4. 4a setmana de març:  Reunió dels dos departaments (EF i Anglès), per 

presentar les propostes didàctiques de cada àrea.  També s’enviarà un 

comunicat a l’Ajuntament de Barcelona per informar de la data de la sortida 

(per tal de reservar els 4 camps de volei-platja) i per demanar una dotació 

d’una ambulància. 
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5. 4a setmana d’abril:  Reunió entre els dos departaments per resoldre els últims 

dubtes. 

3.3.2 Unitat Didàctica Let’s play volleyball 

Número de sessions: 8. Dues sessions setmanals. 

Espai: Pistes poliesportives de l’escola (pati gran). 

Material necessari: 16 pilotes de voleibol, pitralls, goma elàstica simuladora de xarxa i 

cons. 

Data d’inici: 1ª setmana de maig.  

Data de finalització: 4ª setmana de maig. 

El desenvolupament de la unitat didàctica es farà de manera coordinada amb el 

Departament d’anglès.  

Les classes es faran en anglès (metodologia AICLE) i cada sessió tindrà la duració 

d’una hora.  

Let’s play volleyball  

Objectius Continguts Competències Bàsiques 

1. Analitzar un article d’opinió en relació al voleibol 

d’alt rendiment en anglès i argumentar críticament 

3 aspectes positius i 3 de negatius en una redacció 

d’una pàgina com a màxim.  

2. Passar la pilota per sobre la xarxa (amb 2 

passades prèvies entre els companys de l’equip) 

mitjançant el toc de dits i toc d’avantbraç en una 

situació de 3x3, el màxim de vegades possibles.  

3. Executar els cops específics del voleibol (toc de 

dits i toc d’avantbraç) en situació de 4x4.  

4. Respectar l’aplicació del reglament i les seves 

normes, respectant els companys/es.  

5. Realitzar sense saltar alguns tipus de serveis del 

voleibol: per sota i lateral.  

6. Col·laborar amb el professor i els companys/es 

de classe per dur a terme les classes en anglès i 

utilitzar paraules clau en anglès durant tota la 

sessió. 

Fonaments tècnics, 

tàctics i reglamentaris 

del voleibol. 

 

Tractament de la 
informació i digital. 

 
 
 
 

Acceptació i respecte 

per l’aplicació de les 

normes. 

 

Social i ciutadana. 
 

Aprofundiment i pràctica  

dels sistemes de joc 

reduït (2x2, 2x3, 2x4) 

 

Autonomia i iniciativa 
personal. 

 

La llengua anglesa com 

a llengua d’expressió i 

comunicació. 

Comunicativa, 
lingüística i audiovisual. 
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                     3.3.3 Activitats Llengua angle sa  

Es durà a terme la Unit of Work durant tres sessions d’una hora a l’assignatura de 

llengua anglesa. 

Recursos necessaris: pissarra digital, fitxes d’activitats de gramàtica i vocabulari 

específic del voleibol. 

El professorat anirà coordinat amb el Departament d’educació física. 

Primera sessió: 1ª setmana de maig. 

Segona sessió: 2ª setmana de maig. 

Tercera sessió: 4ª setmana de maig. 

 

Unit of work 

Sessió nº Continguts Competències Bàsiques 

1 
Vocabulari específic del voleibol i gramàtica: 

reported speech 

Comunicativa, 

lingüística i audiovisual. 

2 Introducció a la història del voleibol: reading 
comprehension 

Comunicativa, 

lingüística i audiovisual. 

3 
Realització d’una competició a l’aula per equips 

sobre continguts de vocabulari, d’història i de 

reglament per equips. 

Comunicativa, 

lingüística i audiovisual. 

Autonomia i iniciativa 

personal. 

 

3.3.4 Sortida a la Barceloneta: torneig de volei-pl atja 

El dilluns abans de la sortida un professor/a d’educació física haurà repartit un full a 

cada alumne/a amb els grups de lliga i els horaris de partits, i amb el funcionament de 

la matinal.  

L’últim divendres de maig es quedarà amb l’alumnat a la parada de metro Barceloneta 

a les 9 del matí, i es caminarà fins a la platja. 

A les 9.15 s’arribarà a la platja i a les 9.30 començarà la competició, que serà per 

equips de 8 persones (jugaran 6 i en descansaran 2): 

- Seran partides ràpides de 10 minuts, on guanyarà l’equip que més punts porta 

quan es compleixi el temps.  
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- Al ser 30-31 alumnes per classe, es faran 4 equips per classe. Per tant, hi 

haurà 20 equips. 

Quan s’acabi el torneig a les 12.30, es farà una fotografia de grup i es tornarà cap a 

buscar el metro i cap a l’escola, per arribar a les 13.30. 

Al ser uns 150 alumnes, la sortida haurà de comptar amb els 3 professors d’educació 

física, els 3 professors de llengua anglesa que hagin participat al projecte i 4 monitors 

de l’escola. 

3.3.5 Temporització global del projecte 

2ª set 

gener 

3ª set 

febrer 

4ª set 

març 

4ª set 

abril 

1ª set 

maig 

2ª set 

maig 

3ª set 

maig 

4ª set  

maig 

Reunió 

dep. EF i 

LA 

Reunió dep. 

EF 

Reunió dep. 

EF i LA 

Reunió 

dep. 

EF i LA 

Inici UD 

educació 

física 

  

Fí UD 

educació 

física 

 
Reunió dep. 

LA 
  

1ª sessió 

llengua 

anglesa 

2ª 

sessió 

llengua 

anglesa 

 

3ª sessió 

llengua 

anglesa 

Dates 

projecte? 

Propostes 

didàctiques? 

Triar 

propostes 

Últims 

dubtes 

1ª i 2ª 

sessió 

UD 

3ª i 4ª 

sessió 

UD 

5ª i 6ª 

sessió 

UD 

7ª i 8ª 

sessió UD 

Enviar 

carta a 

Direcció i 

AMPA 

 

Enviar carta 

a Ajunt. I 

resoldre 

ambul. 

    

Divendres: 

Sortida a la 

Barceloneta 

 

3.4 Propostes post-projecte 

En finalitzar el projecte, s’elaborarà una presentació animada amb fotografies de les 

classes d’educació física, de la tercera sessió de llengua anglesa (competició per 

equips a l’aula), i de la sortida a la Barceloneta. 

Es presentarà a l’auditori del centre durant l’estona d’esbarjo d’un dia de l’última 

setmana de classes, i es farà un lliurament d’una còpia de la presentació per mitjà de 

la plataforma virtual del centre. 
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Per tal d’avaluar el projecte, a principis del mes de juny es passarà una enquesta a 

l’alumnat participant, valorant les activitats dutes a terme a educació física, a llengua 

anglesa i durant la matinal de volei-platja a la Barceloneta. 

A més a més, s’efectuarà una reunió entre els departaments d’educació física i llengua 

anglesa per valorar-ne els resultats, i crear propostes de millora de cara a una possible 

nova realització del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

- Tot i ésser realitzat per a 5 cursos, només s’ha dut a terme amb un de sol. No 

s’ha realitzat la proposta de Unit of Work des de llengua anglesa ni la sortida de 

cloenda. 

- La Unitat Didàctica (educació física) i la Unit of Work (llengua anglesa) es 

troben a l’annex  
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4. Recollida i anàlisi de dades 

L’observació que s’ha dut a terme en aquest treball de recerca és a través d’enquestes 

a l’alumnat del curs de 3r d’ESO B de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. Aquest 

curs ha realitzat entre els mesos d’abril i maig la Unitat Didàctica Let’s play volleyball 

en anglès (metodologia AICLE), que s’ha presentat en el capítol anterior. L’objectiu 

d’aquestes enquestes conèixer des de la pròpia visió de l’alumnat l’experiència de fer 

una Unitat Didàctica en anglès, valorant quines sensacions ha tingut cadascun dels i 

les alumnes, quines són les valoracions que en fan, i quins beneficis o dificultats 

d’aprenentatge els ha comportat. No es poden aportar dades de tot el projecte 

interdisciplinari sencer ja que només s’han dut a terme la Unitat Didàctica dins 

l’assignatura d’educació física. 

A més a més, s’ha realitzat una entrevista a una experta en educació integrada de 

llengua anglesa, Teresa Navés, professora del departament de filologia anglesa de la 

Facultat de filologia de la Universitat de Barcelona. L’he escollit a ella perquè ha 

publicat gran quantitat d’articles de recerca sobre la metodologia CLIL-AICLE i perquè 

també ha estat professora de secundària, havent dut a terme aquest tipus de projecte. 

L’objectiu principal de recerca serà analitzar la situació d’AICLE al sistema educatiu 

actual, el seu futur, i la seva aplicació dins l’assignatura d’educació física. 

4.1 Mètode d’observació 

 4.1.1 L’enquesta estandarditzada 

En una enquesta estandaritzada es formulen literalment les diferents preguntes d’un 

qüestionari, indicant en alguns casos la resposta o la categoria de la resposta, i 

s’efectua la construcció del qüestionari, és a dir, que s’estableix l’ordre en el qual s’han 

de realitzar les preguntes (Heinemann, 2003). L’entrevistador llegeix les preguntes 

sense fer comentaris ni aclariments anota les respostes al qüestionari. 

Els avantatges de l’enquesta estandaritzada són que ofereix la possibilitat de comparar 

amb molta exactitud tots els qüestionaris recollits tot i que les respostes són molt 

heterogènies. A més a més, és possible realitzar un gran número d’enquestes en 

condicions similars. Unes altres avantatges són que els resultats són de fàcil 

quantificació i per tant analitzables mitjançant processos estadístics, i que fa possible 

una clara separació entre l’investigador i l’entrevistador, proporcionant així una 

neutralitat i una uniformitat de l’entrevista. Per últim, l’enquesta estandarditzada pot 
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repetir-se de forma estandarditzada moltes vegades, la qual cosa és interessant quan 

s’està realitzant un anàlisi de tendències. 

Els principals inconvenients segons Heinemann (2003), per contra, es caracteritzen 

per la poca flexibilitat, que fa que sigui impossible adaptar les preguntes a les 

competències, la capacitat, l’experiència, les condicions de vida, els coneixements, 

etc, de cada persona enquestada. Obliguen a tractar de la mateixa manera a totes les 

persones entrevistades. D’altra banda, pressuposen un ampli coneixement sobre el 

significat de conceptes, de variables rellevants i de valors de les variables a tractar. 

Per últim, l’enquesta es realitza en una situació bastant artificial; el seu valor extern pot 

ésser escàs. 

La tècnica per realitzar una enquesta estandarditzada consisteix en 4 fases: 

1. Definir l’amplitud del qüestionari. 

2. Elaboració del qüestionari. 

3. Creació de la tensió i disposició per contestar. 

4. Filtrat de la informació. 

4.1.2 L’observació directa 

Es tracta d’un mètode bastat en l’observació visual. Aquest tipus de mètode ofereix la 

possibilitat  de copsar els comportaments en el mateix moment que es produeixen i 

sense intermediaris (documents o testimonis). El camp d’observació de l’investigador 

és il·limitat, i depèn estrictament dels objectius del seu treball i de les seves hipòtesis 

inicials. A partir d’aquí, normalment caldrà estructurar l’acte d’observació mitjançant un 

esquema o guió prèviament elaborat. (Quivy i Campenhodut, 1997). 

Els avantatges que ofereix aquest mètode consisteixen en la possibilitat de captar “en 

directe” comportaments i esdeveniments. A més a més, ofereix la possibilitat de recollir 

material d’anàlisi relativament espontani, ja que no és induït per l’investigador.  

Ara bé, les limitacions són, d’entrada, el problema de la reconstrucció. L’investigador 

no pot refiar-se exclusivament d’allò que recorda d’uns esdeveniments viscuts en 

directe, ja que la nostra memòria és selectiva, i eliminaria molts aspectes que a 

primera vista no ens han semblat importants. D’altra banda, no sempre és possible 

prendre notes sobre la marxa. 

 



25 

 

4.1.3 L’entrevista  

Aquest mètode d’observació es caracteritza pel contacte directe amb l’entrevistat i per 

una major llibertat en les formes d’expressió, en comparació a les enquestes. Durant 

una entrevista existeix un veritable diàleg, on l’entrevistat expressa el seu punt de vista 

dels aspectes que s’estan tractant, les seves interpretacions i experiències, mentre 

que l’entrevistador, amb les seves preguntes obertes i reaccions procura impedir que 

s’allunyi massa dels objectius de la recerca que s’està portant a terme (Quivy i 

Campenhoudt (1997). 

Els avantatges que proporciona aquesta metodologia són el grau de profunditat dels 

elements d’anàlisi, i la flexibilitat i l’escassa estructuració del dispositiu, que permet de 

recollir els testimoniatges i les interpretacions dels entrevistats tot respectant els seus 

propis marcs de referència: llenguatge i categories mentals. 

Per contra, les limitacions de l’entrevista segons els mateixos autors, són la mateixa 

flexibilitat del mètode pot esverar els que no saben treballar serenament sense unes 

directrius tècniques concretes. A l’altre extrem, però, hi ha qui podria pensar que 

aquesta relativa flexibilitat l’autoritza a convertir l’entrevista en una tertúlia. A més, el 

caràcter poc formalitzat dels requisits de formació necessari no ajuda gaire a 

l’entrevistador a avaluar correctament el seu nivell de competència. A diferència del 

que passa amb les enquestes, els elements d’informació i de reflexió obtinguts a 

través de les entrevistes no exigeixen d’entrada l’aplicació de cap modalitat 

determinada d’anàlisi. Més que mai, cal triar i elaborar simultàniament els mètodes de 

recull i els d’anàlisi de les informacions. Finalment, i sobretot, la flexibilitat del mètode 

pot crear la il·lusió de la perfecta espontaneïtat de l’entrevistat, i de la neutralitat 

absoluta de l’entrevistador. Però les afirmacions de l’entrevistat s’han de situar sempre 

en el context de la relació específica que estableix amb l’investigador, i aquest per 

força les ha d’interpretar tenint aquest factor en compte. Per consegüent, l’anàlisi d’una 

entrevista ha d’incloure un aclariment de tot allò que les preguntes, la relació i el marc 

de l’entrevista indueixen en les afirmacions de l’entrevistat. Considerar aquestes 

afirmacions tot prescindint del context denotaria una ingenuïtat epistemològica notable. 

4.2 La mostra 

La mostra amb què s’ha comptat per dur a terme el marc pràctic d’aquest treball, és la 

d’un grup de 3r d’ESO de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona. Aquest 

centre és una escola concertada situada al barri de Sarrià, un barri caracteritzat per 

l’alt nivell adquisitiu que disposa la majoria dels seus habitants. Els i les alumnes del 
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grup amb què s’ha treballat pel marc pràctic, són joves adolescents d’entre 14 i 15 

anys dels quals 16 són noies i 15 són nois. Es tracta d’una classe que no presenten 

conductes desajustades, que en general tenen un nivell mig d’anglès i que els agrada 

l’educació física, tot i no ser un grup molt hàbil. Mai han realitzat cap assignatura a 

través d’una llengua estrangera. 

La professora a la qual se li ha realitzat una entrevista és la Teresa Navés, professora 

del departament de filologia anglesa de la Universitat de Barcelona. Va impulsar el 

primer pla pilot AICLE a Catalunya i ha fet molta recerca sobre AICLE durant les 

últimes dues dècades. 

El professor/tutor del centre que ha dut a terme les observacions mentre jo dirigia les 

sessions, ha estat en Jordi Güixens, professor d’educació física a l’escola Frederic 

Mistral-Tècnic Eulàlia. 
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5. Resultats 

 5.1 Resultats de les enquestes 

1. Creus que l’anglès és important pel teu futur? 

Respostes:  No és gens important  0 

  Tampoc és tant necessari 0 

  És una mica important 0 

  És molt important  26 

 

2. T’ha motivat realitzar una Unitat Didàctica de voleibol en anglès? 

Respostes:  No m’ha motivat gens 1  

  No m’ha motivat gaire 8 

  M’ha motivat una mica 15 

  M’ha motivat molt  2 

 

 

1. 

No és gens
important

Tampoc és tant
necessari

És una mica
important

És molt important

2. 

No m’ha motivat 
gens

No m’ha motivat 
gaire

M’ha motivat una 
mica

M’ha motivat molt
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Tots els i les alumnes, tal i com marca clarament el resultat de les respostes, creuen 

que la llengua anglesa és molt important pel seu futur. Això d’entrada indica que són 

conscients que aquesta llengua té un paper fonamental per a les seves vides, i que 

han de millorar-la perquè la faran servir. 

Respecte el grau de motivació que ha tingut l’alumnat a l’hora de fer una Unitat 

Didàctica en anglès a l’assignatura d’educació física, els resultats determinen que en 

general els ha motivat una mica. Els o les alumnes que han respòs “no m’ha motivat 

gaire” o “no m’ha motivat gens”, són un total de 9, i tenen una nota de l’assignatura de 

llengua anglesa d’entre Bé i Notable. És possible que el fet que no els hagi motivat 

sigui degut a alguna possible dificultat per seguir el fil de les classes. A més a més, el 

fet de tenir un notable en la nota no vol dir que dominin l’expressió oral i la comprensió 

de l’anglès, ja que aquests dos aspectes són només una part de l’avaluació que es fa 

en llengua anglesa. A la última pregunta, veurem quins són els motius pels quals la 

gent a qui no li agradaria fer l’educació física en anglès a partir d’ara ha respòs que no. 

3. T’ha costat utilitzar l’anglès com a llengua a utilitzar per comunicar-te amb el 

professor? 

Respostes:  M’ha estat molt fàcil  8 *Un alumne/a no ha contestat 

  M’ha estat prou fàcil  10 

  M’ha costat una mica  7 

  M’ha estat molt difícil  0 

 

 

 

3. 

M’ha estat molt fàcil

M’ha estat prou fàcil

M’ha costat una 
mica
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4. Respecte les altres assignatures, creus que educació física és una bona assignatura 

per realitzar les classes en anglès? 

Respostes:  Crec que és la pitjor assignatura per fer-ho  1 

  Crec que és de les pitjors per fer-ho   4 

  Crec que és una bona opció    18 

  És la millora de totes per fer-ho   3 

 

Les respostes a la qüestió 3 validen la bona tasca del professor. Tot i introduir nou 

vocabulari dins les sessions, sempre gestualitzava molt i s’assegurava que tothom 

entengués les explicacions i instruccions que donava. A part, quan algú tenia algun 

dubte, sempre l’intentava resoldre al moment i per a tothom, per a què ningú es 

quedés despenjat de les activitats. Els o les alumnes que han respòs “m’ha costat una 

mica”, tenen una Bé com a nota mitjana de curs. Ningú ha respòs que hagi estat molt 

difícil, per la qual cosa s’entén que més o menys tothom ha pogut realitzar les classes 

amb èxit i, d’altra banda, que si es fessin les classes d’educació física en anglès 

regularment, durant tot l’any, els resultats serien millors. Si només amb 8 sessions 

l’alumnat ha trobat que en general era prou fàcil, un cop s’acostumés del tot durant el 

curs, els resultats fins i tot serien millors. 

Respecte la valoració de si l’educació física és una bona assignatura per realitzar les 

classes en anglès, hi ha una resposta clarament dominant, que determina que 

l’alumnat creu que fer l’educació física en anglès és una bona opció, respecte les 

altres assignatures. És possible que un cop havent viscut l’experiència, prefereixin fer 

l’educació física en anglès que no pas altres assignatures del currículum. Ara bé, per a 

què aquesta resultat fos del tot real, haurien d’haver provat de fer altres assignatures 

en anglès. 

4. 

Crec que és la pitjor
assignatura per fer-ho

Crec que és de les
pitjors per fer-ho

Crec que és una bona
opció

És la millora de totes
per fer-ho
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5. Creus que el fet de realitzar les classes en anglès ha impedit que poguessis 

aprendre els continguts de classe (en aquest cas el voleibol)? 

Respostes:  No he pogut aprendre gens     0 

  No he pogut aprendre gaire     0 

  He après una mica menys que si ho hagués fet en català 5 

  He après igual que si ho hagués fet en català  21 

 

6. A partir de l’experiència viscuda amb l’Albert, creus que fent les classes d’educació 

física en anglès tot l’any, milloraries el teu nivell d’anglès? 

Respostes:  No milloraria gens  0 *Un alumne/a no ha contestat 

  No milloraria gaire  5 

  Milloraria una mica    15 

  Milloraria molt   5 

 

5. 

No he pogut aprendre
gens

No he pogut aprendre
gaire

He après una mica
menys que si ho
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Claríssimament la resposta dominant en la qüestió 5 ha estat que “han après igual que 

si ho haguessin fet en català”, i això és molt important perquè afirma que realitzar les 

classes a través d’una llengua estrangera no impedeix seguir el ritme de la matèria. 

Com que tots i totes marquen resultats positius, s’entén que encara que hagin tingut 

alguna dificultat, han après igualment els continguts curriculars. 

Pel que fa la qüestió 6, els resultats són positius, ja que només 5 persones responen 

que no millorarien gaire, mentre la resta respon que en major o menor mesura sí que 

millorarien. Això significa que són conscients que per millorar el seu nivell d’anglès, és 

important exposar-se a aquesta llengua més hores. Ara bé, és una resposta en base a 

una suposició. S’hauria de veure què passa després de tot un curs fent educació física 

en anglès. 

7. Creus que ha pujat la teva autoestima per haver estat capaç d’utilitzar l’anglès fent 

educació física? 

Respostes:  No he guanyat gens d’autoestima  1  * Un alumne/a no ha  

  Casi no he guanyat autoestima  9     contestat 

  He guanyat una mica d’autoestima  14 

  He guanyat molta autoestima  1 

 

 

 

 

7. 

No he guanyat gens 
d’autoestima

Casi no he guanyat
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8. T’agradaria fer l’educació física en anglès a partir d’ara? 

Respostes:  Sí  19 

  No  7 

 

Tot i que hi ha més alumnes que responen positivament, els resultats són ajustats i per 

tant no es pot dir que en general hagin guanyat autoestima. 

Els resultats de l’última qüestió determinen que a gairebé tota la classe els agradaria 

de fer l’educació física en anglès, després d’haver-ho experimentat. Que el resultat 

sigui sí significa que els ha agradat i que creuen que és una bona manera de millorar 

l’anglès. Els i les alumnes que han respòs que sí ho han justificat amb que és divertit, 

que és una bona assignatura per fer en anglès, que aprendrien molt vocabulari, que 

tindrien l’oportunitat de parlar en anglès la pressió de dins l’aula, que així poden 

utilitzar l’anglès ja que sinó, no en tenen l’oportunitat, que és fàcil, i que ho troben 

interessant. D’altra banda, els i les alumnes que han respòs no, al·leguen que és 

avorrit, que és difícil, i que si han d’estar pendents de l’anglès aleshores no es 

diverteixen.  

5.2 Resultats de l’observació directa 

En primer lloc, segons la informació obtinguda a través de les fitxes d’observació, 

sempre estava (jo, el professor) assegurant-me que l’alumnat entengués tot allò que 

volia comunicar, i donant especial importància als aspectes claus de la sessió. Sovint, 

quan acabava l’explicació, llançava preguntes als i a les alumnes, per tal de 

comprovar-ho. Quan jo mateix veia que no m’havia explicat bé, o notava que el 

missatge no havia arribat, repetia l’explicació. 

8. 

Sí

No
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D’una banda, a l’hora d’explicar un contingut tècnic, és a dir, ensenyar la tècnica d’un 

aspecte en concret del voleibol, era quan gestualitzava més amb el cos, la qual cosa 

ajudava a entendre tot allò que estava dient en anglès. Bé és cert que ja d’entrada hi 

havia alumnat que entenia l’explicació en anglès, però a un altre sector del grup-classe 

els anava molt bé, per exemple, que quan explicava el forearm pass relacionant tot allò 

que deia fent gestos: “You have to bend your legs and make a surface plane with the 

wrists or the forearms” (flexionava les cames, i ensenyava una manera d’oferir una 

zona de contacte plana amb els canells o els avantbraços). En aquest sentit, el meu 

tutor va observar que sempre que es feien demostracions de la tasca, l’alumnat ho 

entenia tot molt millor. 

Sempre hi havia algú que no m’entenia del tot, per la qual cosa hi havia algun 

alumne/a que es quedava amb algun dubte. Aleshores, el que feien era demanar ajuda 

a un company o preguntar al professor “Can you repeat please?”. Ara bé, el meu tutor 

destaca que com que les meves explicacions eren tan clares i sintetitzades, en general 

no veia que pel fet de fer-ho en anglès els costés molt.  

A l’hora de realitzar les activitats de classe no hi havia alumnes que anessin perduts. 

El meu tutor, en aquest aspecte, va remarcar que si mai hi havia algú que no fes les 

tasques correctament (no en referència a la tècnica, sinó a la logística de la tasca), no 

era perquè no hagués entès el missatge, ja que en català segurament hauria pogut 

passar el mateix. Els i les alumnes que no realitzaven exactament allò que demanava 

era perquè s’oblidaven d’alguna instrucció que havia donat. A més a més, entre 

companys s’ajudaven molt i quan un veia que no estava fent el que feien tots els 

altres, demanava ajuda i el corregien. El que també feia aquest tipus d’alumnat era 

venir a demanar-me ajuda i que els hi ho expliqués de nou. 

Segons el meu tutor, l’alumnat estava bastant motivat tot i que al principi se’ls veia 

espantats. Més d’algun alumne/a, al començar la Unitat Didàctica deien que no 

m’entendrien i que els espantava la situació, però això a mesura que van anar passant 

els dies va desaparèixer. S’ho passaven bé i al mateix temps feien un esforç per dur a 

terme les classes en anglès. També es mostraven motivats quan aprenien noves 

paraules o noves expressions, que després utilitzaven durant la classe. Ara bé, hi va 

haver excepcions. Hi havia un sector de 2 o 3 alumnes que no se’ls veia gens 

motivats, des del primer fins a l’últim dia, que no els agradava el fet de fer educació 

física en anglès, però segons en Jordi que tampoc els agradava fer educació física. 

A l’hora de parlar en anglès entre companys i companyes, el meu tutor va observar 

que en general no. Fins i tot quan jo estava davant, costava que parlessin en anglès. 
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Tot i que jo els recordava que els estava avaluant diàriament, no ho feien. Trobo que 

és molt normal, ja que costa molt trencar la dinàmica de parlar en català o castellà 

entre companys/es quan ho han fet sempre, però si haguessin fet AICLE durant un any 

sencer, segons el meu parer i el del meu tutor, s’hi haurien acostumat. Ara bé, a l’hora 

de parlar amb mi, sí que ho feien en anglès. Tot i que a alguns els costava (depenent 

del dubte que plantejaven o de la qüestió que es parlava), jo els demanava un esforç, i 

els deia que no pensessin en dir-ho bé o malament sinó en comunicar-m’ho, que no 

era una classe de llengua anglesa. Al grup-classe hi havia alumnat amb diferents 

nivells d’anglès i això es notava. 

Pel que fa els continguts de la classe, el meu tutor creu que sempre es van treballar 

bé, sense cap mena de dubte. En aquest aspecte, creu que si en alguna ocasió hi 

havia algun alumne/a que no assolia els objectius de la classe tampoc ho hauria fet en 

català. 

Respecte els materials utilitzats a classe (llistat de vocabulari, cartells i pissarra), va 

veure que sobretot la pissarra va ser molt útil, ja que normalment hi havia gràfics sobre 

les activitats que es realitzarien i complementava molt bé la informació que jo donava. 

El llistat de vocabulari podia ser útil però durant la classe l’alumne/a no el duia a sobre. 

En aquest sentit el meu tutor va veure que hagués estat més útil apuntar paraules 

claus de la sessió a la pissarra, ja que d’aquesta manera l’alumnat ho llegiria al principi 

i tindria més opcions de recordar-ne el seu significat. 

El meu tutor, per últim, va observar que totes i cadascuna de les sessions que s’havien 

dut a terme, havien estat realitzades amb èxit, i que pel fet de fer-les en anglès no 

presentava cap dificultat en la seva organització, en l’assoliment de l’objectiu i en la 

interacció entre alumnat-professor. Tot i així, en alguna ocasió va observar com jo 

havia tingut alguna dificultat per gestionar algun moment concret de la sessió, fruit 

d’una imprevist, per la qual cosa em vaig haver d’esforçar molt a resoldre-la, intentant 

no parlar en català. En general, però, el meu tutor destaca que totes les sessions han 

anat igual de bé com si ho hagués fet en català. 

5.3 Resultats de l’entrevista 

En primer lloc, sobre el nivell de llengua anglesa dins el sistema educatiu obligatori 

actual d’Espanya, explica que a la darrera trobada que van tenir entre les diferents 

Comunitats Autònomes, va quedar palès que el nivell de l’alumnat estava entre l’A2 i el 

B1, és a dir, que dels sis nivells que estableix el Common Europe Framework, el nivell 
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es troba entre el segon el 2n i 3r pitjor nivell, essent el 6è el més bo. Per tant, força 

baix, però no dràsticament diferent del que passa a Europa. 

Respecte les necessitats que impulsen AICLE, destaca que aprendre una llengua és 

un procés molt llarg, en contra del que ens diuen els mitjans de comunicació. Aprendre 

una llengua requereix molt temps i no tothom se’n surt. Dit això, aleshores el que 

tothom es planteja és quina és la manera més eficaç d’aprendre llengües. AICLE té 

com a primer precedent el programa d’immersió canadenca, dut a terme als anys 70, 

que es van caracteritzar per dues coses: començar de ben petits l’assignatura de 

llengua estrangera, en aquest cas el francès, però al mateix temps impartir 

assignatures a través de la mateixa llengua estrangera. El resultat, després d’estar 12 

anys utilitzant aquests dos mètodes, els alumnes van arribar a tenir un domini que a 

nivell de fluïdesa era casi nadiu, però no tan bo a nivell escrit. Tot i així, un resultat 

molt positiu. Aquesta experiència doncs, és la que ha portat a la comissió europea 

plantejar-se dues coses: rebaixar l’edat d’inici de l’estudi de la llengua estrangera 

(l’anglès), i simultàniament impartir assignatures a través de la mateixa llengua 

estrangera, la qual cosa justifica la presència d’AICLE. Si a Europa s’ha establert 

aquesta metodologia, és perquè té beneficis en l’aprenentatge d’una llengua 

estrangera, la qual cosa justifica la seva necessitat. 

Sobre AICLE a Catalunya, creu que tenim “bolets”, és a dir, una cosa molt poc 

consolidada. A Catalunya es va començar amb una gran empenta els anys 80 i els 

anys 90, on hi va haver uns programes pilots amb el Departament d’Ensenyament. Es 

va començar en centres públics i amb equips mixtes, on hi havia dos professors/es: 

una de la llengua estrangera i simultàniament un professor/a de la matèria. Es feia de 

manera dual perquè el que es trobaven era que els professors/es d’idiomes eren força 

competents amb la llengua però no tenien prou bagatge amb l’altra matèria i al revés, 

el professor/a de la matèria no tenia necessàriament un nivell ni tan sols de 5è 

d’Escola Oficial d’Idiomes, en el millor dels casos tenien un First, i aleshores el que es 

va fer durant 4 anys va ser observar les dinàmiques que es generaven. 

Segons ella, a Catalunya aquests projectes no han tingut i no tenen continuïtat, i 

tampoc és té un programa mínimament coordinat. A Andalusia hi ha un “boom” brutal. 

Per primera vegada a Andalusia s’estan plantejant demanar als professors/es un nivell 

equivalent de 5è d’Escola Oficial d’Idiomes (un B2), però fins ara el que reconeixen era 

que el professorat no tenia pas necessàriament una competència alta de llengua. A 

Madrid hi ha un model híbrid en el que hi ha molt professorat nadiu, que coneix poc 

l’entorn en el que es belluga, però que té l’etiqueta de ser parlant nadiu d’aquest 



36 

 

llengua, per la qual cosa s’obtenen bons resultats. A Madrid i Andalusia tenen uns 

programes més o menys consolidats, cosa que hauria de possibilitar que fos més fàcil 

fer un seguiment i recerca. Tot i així, ni a Catalunya ni a Espanya hi ha un programa 

d’immersió com el del Canadà. 

Per a poder impulsar projectes AICLE als centres de secundària creu que s’ha 

d’establir un programa a nivell de Comunitats Autònomes, ja que sense cap mena de 

dubte seria el punt de partida. Aleshores, respecte a les coses que ha de reunir un 

programa eficaç, ella mateixa va confeccionar un decàleg a partir de 25 criteris d’èxit 

que van establir professors i professores dels Estats Units. Aquests 10 requisits tracten 

diferents aspectes. En primer lloc, que els plans han de comptar amb una estabilitat i 

continuïtat, per a què es puguin obtenir resultats, ja que aquests són més grans a llarg 

termini. A més a més, el decàleg tracta sobre les metodologies d’ensenyament-

aprenentatge, que han de ser per tasques on es fomenti la interacció entre 

companys/es i professorat, deixant enrere l’estil tradicional on l’alumnat es limita a ser 

un receptor de continguts. Metodologies per tant, actives i significatives. El decàleg 

també estableix requisits sobre el professorat, que ha d’ésser altament qualificat, tant 

amb la llengua materna de l’alumnat com en la llengua estrangera i, a més a més, amb 

una formació de sobre com impartir la matèria. Un altre requisit seria l’estructura dels 

programes, ja que per ser vàlids han de ser a llarg termini, a través de l’esforç comú de 

les famílies, alumnat, professorat i administració. En aquest sentit, és molt positiu que 

les plantilles de professorat siguin estables i ben coordinades entre elles. Per últim, es 

parla dels materials, que han d’estar totalment adaptats al nivell d’anglès de l’alumnat i 

a les seves capacitats d’aprenentatge. 

Sobre el domini de la llengua estrangera d’un professor que fa AICLE a les seves 

classes, creu que si realment el que volem és que l’alumnat en acabar el batxillerat 

tingui un alt nivell de llengua (un mínim de C1), el professor/a ha de tenir aquesta 

titulació. Un 5è nivell de l’EOI és justet. Com més alt millor, i el que la recerca avala és 

que la competència del professorat està molt relacionat amb la competència final de 

l’alumnat. A part de tenir un alt nivell de competència en la llengua, també hauria de 

tenir formació en adquisició de segones llengües: saber quins són els mecanismes 

pels quals s’aprèn una llengua, quins ajustaments he de fer a la pràctica de classe per 

fer-ho en anglès.  

Respecte els beneficis que representa AICLE, creu que no hi ha miracles, per la qual 

cosa no es pot afirmar que treballant AICLE l’alumnat parlarà la llengua estrangera 

perfectament. L’aprenentatge d’idiomes tendeix al fracàs. Els que acaben parlant 
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llengües estrangeres són uns privilegiats, ja que representen un percentatge baix 

respecte la població. Ara bé, el que se sap de beneficis, és el valor afegit d’AICLE 

(matar dos pardals d’un tret), perquè es treballen continguts de la matèria al mateix 

temps que es millora la competència de l’alumnat en la llengua estrangera. Un 

professor que imparteix la matèria en una llengua que no és la vehicular de l’alumnat, 

ha de fer un esforç de veure quines són les maneres amb les que aconseguirà els 

objectius. Si ho fem a través d’una llengua estrangera el professor/a tindrà en compte 

molts més elements. Com preparar la classe per aconseguir els conceptes claus, 

checking comprehension contínuament, com fer que el fet que no siguin prou 

competents amb la llengua no sigui un entrebanc i no creï una angoixa. Tot això 

requereix un desplegament molt gran d’estratègies per part del professor/a però que 

tindrà certs beneficis per a l’alumnat. 

Sobre si AICLE motiva o no a l’alumnat, cita a Carme Muñoz, amb un article del 2007, 

que parla dels principis psico-lingüístics que hi ha al darrere d’AICLE i una de les 

coses que assenyala és el fet d’estudiar una matèria a través d’un idioma dóna un 

propòsit. Sovint ens oblidem que a les classes d’anglès, s’aprèn anglès sense cap 

propòsit, o només el d’aprendre anglès. Si et mires els llibres d’anglès veuràs que 

estan buits de continguts ja que a part d’aprendre anglès, no aprens res més. Es parla 

de l’horòscop, de gustos, què opines de...? En canvi, si el que es tracta és assolir uns 

objectius on per exemple s’ha de familiaritzar l’alumnat amb el sistema solar, amb la 

rellevància que això té en el nostre món... donant una finalitat a l’aprenentatge es dóna 

un propòsit, i en aquest sentit pot ser més motivador i engrescador per l’alumnat. Ara 

bé, més que motivació per l’assignatura, ella parlaria de compromís amb l’assignatura, 

ja que d’aquesta manera no es permet l’alumnat escapolir-se dels continguts, ja que se 

li dóna una fita on hi ha d’arribar utilitzant la llengua estrangera. Aleshores, quan 

l’alumnat assoleix els continguts fent un esforç per a la llengua estrangera, sol guanyar 

autoestima per haver estat capaç de fer-ho. 

En l’aspecte sobre si AICLE presenta dificultats per l’alumnat, reconeix que no s’ho 

havia plantejat mai del tot.  Però creu que hi ha alumnes que els suposa un estrès 

addicional. També hi ha pares que opinen que “ja són prou complicades les 

matemàtiques com per què les hagin de fer en anglès”  i això pesa a l’alumne/a. 

També es veu que a llarg termini la consecució dels objectius i continguts és similar.  A 

curt termini no es veuen guanys (assolir els continguts no lingüístics) La immersió del 

català és el mateix. Quan arriba un nouvingut/da, si li mesurem les competències al 

cap d’un mes, seran molt limitades. Si ho fas al cap de 6 mesos, seran més altes. I si 

ho fas al cap de 2 anys encara més altes. Però si ho fas al final de l’escolarització 
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obligatòria no hi ha diferències. Per tant, hi ha molts guanys, però mai n’hi haurà al cap 

d’un curt període. Als models d’Estats Units queda molt clar que al cap d’uns anys hi 

ha diferències molt favorables per haver fet una integració de continguts i llengües.  

Sobre si la metodologia AICLE dificulta l’aprenentatge de l’àrea curricular, n’està 

segura que a llarg termini no, ja que cal un procés d’adaptació. Les experiències 

avalen que al llarg termini el nivell de competència en l’àrea curricular és el mateix. 

A l’hora de valorar si hi ha millors o pitjors assignatures per dur a terme un projecte 

AICLE, creu que en general, les més apropiades són les que compten amb debat, 

experimentació i reflexió, que no pas les que en requereixen menys. Ara bé, creu que 

el factor principal per determinar si una assignatura és més o menys adient per fer-la a 

través d’una llengua estrangera, està lligat en l’estil d’ensenyament que utilitzi el 

professor/a. En aquest sentit, si un professor/a és molt directiu, fomentant un únic rol 

receptiu per part de l’alumne/a, no valdria tant la pena en comparació amb un 

professor/a que faci participar l’alumnat, que el faci reflexionar i que li doni l’oportunitat 

de desenvolupar-se amb autonomia. 

Quan parla sobre AICLE i educació física, diu que ha vist dos extrems: aquells on 

s’utilitza l’anglès per a donar comandaments, a través d’estil d’ensenyament directius, 

on es treballen les habilitats més receptives de l’alumnat, i on el que s’espera de 

l’alumne/a és la seva resposta a través de l’acció. Creu que d’aquesta primera manera 

els resultats no poden ser molt bons, ja que l’alumnat no participa i no desenvolupa 

totes les competències no receptives. L’altre extrem que ha vist, és el de classes 

d’educació física a l’aula, on es treballaven continguts de la composició i funcionament 

del cos humà. En aquest cas sí que creu que els resultats eren millors, ja que l’alumnat 

treballava més les altres competències (lectora, oral...). 

En aquest sentit, a l’hora de valorar si educació física és una bona assignatura per fer 

en anglès, creu que té tot el sentit del món, sempre i quan el professor/a fomenti la 

interacció entre alumnat i professorat, oferint moments de reflexió i debat. En 

consonància amb el que ha dit abans, si el professor/a utilitza estils d’ensenyament 

molt directius, no valdrà tant la pena, però si a les seves classes fa que els i les 

alumnes participin, reflexionin sobre els continguts i es mostrin actius en la interacció 

amb el professor/a, sí. D’aquesta manera, veiem que opina que no depèn de quina 

assignatura, sinó sobre com s’ensenya l’assignatura. 

Per últim, en referència al futur d’AICLE a Espanya i a Catalunya, creu que va a més. 

Les Comunitats Autònomes hi han reflexionat i és un debat que les universitats d’aquí 
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s’han plantejat. A secundària dependrà molt de l’aposta de les administracions. A les 

Comunitats Autònomes bilingües (Catalunya, País Basc...) hi ha un cert fre, per contra 

del que passa a Madrid i Andalusia. Ara bé, destaca que l’escola privada fa anys que 

ho tenen claríssim i que per tant ho realitzen. Fa molt temps que introdueixen el 

francès i l’anglès per impartir assignatures. Opina que és una qüestió de voluntat 

política, sobretot en un moment de crisi com el d’ara. 
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6. Discussió i conclusions 

Un cop analitzats els resultats de les enquestes dutes a terme, les observacions del 

meu tutor de centre i l’entrevista a la Teresa Navés, podem treure unes clares 

conclusions sobre els beneficis i dificultats d’AICLE, sobre la seva aplicació en 

educació física, i sobre quin és el seu estat actual i el futur a Catalunya i Espanya. 

En primer lloc, podem parlar que AICLE, tal i com determina la recerca feta sobre les 

seves experiències, suposa certa motivació per l’alumnat. D’una banda, l’alumnat ho 

ha valorat així, i el meu tutor també ho va apreciar d’aquesta manera, veient en els 

nois i noies del grup amb ganes de fer-ho en anglès, tot i que a les primeres sessions 

es mostressin insegurs. Per un altre costat, la Teresa Navés opina que més que parlar 

de motivació, l’avantatge d’AICLE és que obliga a l’alumnat a estar concentrat en la 

llengua estrangera, per tal d’assolir el contingut de la matèria no lingüística, i que això 

repercuteix positivament en l’aprenentatge de l’alumne/a. En aquest sentit, apunta que 

quan un escolar ho aconsegueix, el seu grau d’autoestima pot esdevenir més elevat. 

Ara bé, tot i que la majoria dels nois i noies de l’escola FM-TE diuen que no els ha 

suposat masses problemes dur a terme AICLE a educació física, no reconeixen haver 

guanyat autoestima. Per tant, és un punt dubtós que caldria investigar més a fons, 

acotant millor els paràmetres de valoració. 

A l’hora d’establir si AICLE millora la competència lingüística de l’alumnat, podem 

parlar de resultats positius. Tal i com Navés i Muñoz (2007) defensen a través de la 

seva recerca, l’alumnat ha valorat que després de l’experiència viscuda, en el cas de 

fer l’educació física en anglès durant el curs sencer, millorarien el seu nivell d’anglès. 

Per haver realitzat només 8 sessions fent AICLE, aquesta afirmació queda de manera 

abstracta ja que es parla d’un supòsit. Ara bé, tal i com la Teresa Navés explica a 

l’entrevista, els resultats d’AICLE mai són a curt termini, sinó que els seus guanys es 

veuen sempre a llarg termini. 

Respecte si AICLE dificulta l’aprenentatge de la matèria curricular, els resultats de 

l’experiència indiquen, a través de les observacions d’en Jordi i de les valoracions de 

l’alumnat, que no. Per tant, els continguts de la matèria en aquest cas s’han assolit 

amb èxit. La Teresa Navés, també opina que no dificulta l’aprenentatge de la matèria 

però ho fa referint-se no només a l’educació física sinó en general a totes les 

assignatures. Ara bé, segons ella, els resultats que ho demostren són sempre a llarg 

termini, ja que al principi l’alumnat sempre mostra alguna dificultat. Per aquest motiu, 

es pot interpretar que fer l’educació física en anglès pot resultar més fàcil que fer-ho a 

través d’altres assignatures, en relació a l’aprenentatge dels continguts no lingüístics. 
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D’altra banda, pel que fa les dificultats de l’alumnat en haver d’utilitzar la llengua 

estrangera durant les classes, tenim uns resultats diferents. L’alumnat de l’escola, tot i 

que valora que els ha estat fàcil realitzar les classes en anglès, ha estat incapaç 

d’utilitzar totalment l’anglès com a única llengua de comunicació entre ells, i algun 

sector ha presentat certa dificultat per interaccionar amb el professor. Per tant, tot i que 

els continguts curriculars s’han assolit, no vol dir que no hi hagi hagut dificultats per 

treballar la competència lingüística de la llengua estrangera. Ara bé, estem parlant 

d’una experiència de només 8 sessions, i caldria veure què passa en un període més 

llarg. Però en consonància amb aquest tema, la Teresa Navés creu que al principi sí 

que pot suposar moltes dificultats i un estrès addicional, però que desapareix a mesura 

que l’alumnat s’hi acostuma, per la qual cosa s’entén que una altra vegada a llarg 

termini no hi ha dificultats.  

Per valorar si l’educació física és una bona assignatura, respecte les altres que 

estableix el marc curricular, per a dur a terme un projecte AICLE, hi ha un clar tema de 

debat. La impressió que n’ha tingut l’alumnat, és que és una bona assignatura per fer-

ho i que els agradaria que fos una realitat per tot el curs següent sencer. Així doncs, 

en primer lloc, comptem amb que sí, ja que l’alumnat així ho ha valorat, establint a més 

a més que creuen que millorarien el seu nivell d’anglès en cas de fer-ho. Ara bé, la 

Teresa Navés, valora clarament que no hi ha millors i pitjors assignatures per dur a 

terme AICLE, sinó que l’efectivitat dependrà de l’estil d’ensenyament que utilitzi el 

professor/a durant la seves classes. Creu que les metodologies que fomenten el debat, 

la reflexió del propi procés d’aprenentatge i la interacció entre alumnat i amb el 

professor/a, són les que poden oferir una bona situació d’aprenentatge per AICLE. Per 

contra, creu que les assignatures menys adients són aquelles on s’utilitzen estils 

d’ensenyament molt directius, com el comandament directe, ja que tot i que l’alumnat 

s’exposa en gran mesura a la llengua estrangera, només treballa les habilitats i 

competències més receptives, i per tant, en deixa al marge d’altres (expressió oral, 

expressió escrita...). D’aquesta manera, la Teresa Navés valora que aquelles classes 

d’educació física on el professor/a només espera la resposta a través de l’acció motriu 

de l’alumnat, seran menys efectives ja que no s’obtindran beneficis en tots els 

aspectes que implica la competència lingüística. En aquest sentit, se’n pot treure una 

valoració molt oportuna: l’educació física més tradicional, basada en el comandament 

directe o en la realització d’activitats esportives sense finalitats educatives que no 

comporten cap mena de reflexió i/o aprenentatge significatiu per a la vida real, no 

suposaria cap benefici important en el nivell lingüístic d’una llengua estrangera per part 

de l’alumnat. Ara bé, aquella nova educació física, on es busca un desenvolupament 



42 

 

integral de l’alumne/a, que proposa situacions d’ensenyament-aprenentatge pensats 

per assolir les competències bàsiques i que per tant ofereix debat, reflexió, 

experimentació, i interacció entre alumnat i professorat, pot suposar grans beneficis a 

l’hora de treballar-la a través d’AICLE. Durant les classes que s’han dut a terme en 

anglès a l’escola, tal i com indiquen les observacions del meu tutor de centre, jo 

procurava, allunyant-me de l’educació més tradicional, fer reflexionar l’alumnat, fer-lo 

parlar, fer que interaccionessin amb mi, etc, per la qual cosa s’oferien situacions on el 

que esperava el professor de l’alumnat, no era només la resposta a través de l’acció 

motriu. És possible que per aquest motiu, l’alumnat hagi valorat que realitzant 

l’educació física en anglès millorarien el seu anglès. 

Per últim, bàsicament a través de l’entrevista a la Teresa Navés, es pot concloure que 

a Catalunya els projectes AICLE no tenen de moment massa futur a l’ensenyament 

públic perquè no existeix un programa estable i que disposi d’una continuïtat i d’una 

bona coordinació. Cosa que no passa a la privada, ja que fa anys que tenen clars els 

beneficis que suposa treballar matèries a través de llengües estrangeres. A la resta de 

l’Estat, per contra, sí que hi ha alguna Comunitat Autònoma on a través de 

l’administració es potenciïn els projectes AICLE, sobretot en els casos d’Andalusia i 

Madrid. El futur d’AICLE a Catalunya i a Espanya, doncs, està a les mans de 

l’administració i, segons la Teresa Navés, passa per a què les CCAA facin 

conjuntament un únic programa estable, amb continuïtat, amb alta formació del 

professorat tant de la llengua materna de l’alumnat, com en la llengua estrangera, i 

com en la matèria curricular. A més a més, també és clau que el professorat hagi rebut 

formació en adquisició de segones llengües, que es disposi de materials adaptats, i 

que les metodologies que utilitzi el professorat fomentin la interacció entre 

companys/es i professorat. Aquests serien els criteris d’èxit per a què un projecte 

AICLE funcioni.  

Abans de concloure aquesta discussió dels resultats, val la pena dir que en aquest 

àmbit és complicat obtenir uns resultats molt clars observant experiències durant un 

curt període de temps. És per això, que com a proposta d’investigació futura en aquest 

tema, valdria la pena fer-ho durant un període d’observació molt més llarg. 

  

 

  



43 

 

7. Bibliografia 

Bibliografia bàsica: 

Andonegui, M. (2004). Interdisciplinariedad y educación matemática en las dos 

primeras etapas de la educación básica. Revista Educere, núm 26 (pàgines 301-308) 

Boronat, J. (1997). Enfoque de la interdisciplinariedad en los distintos niveles 

educativos. A López-Barajas (Ed.), Integración de saberes e interdisciplinariedad. 

Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (pàgines 123-132). 

Corpas, D.(2007). Evaluación del nivel de ingés que consigue el alumnado al final de 

la educación secundaria obligatoria. Tesi doctoral no publicada: Universidad de 

Granada  

Díaz, J (2010) Educación física e interdisciplinariedad, una relación cada vez más 

necesaria. Revista Tàndem, núm 33 (pàgines 7-21) 

Florit, C. (2010). Pràctica docent efectiva AICLE. Llicència d’estudis A. Departament 

d’Educació de Catalunya. (Treball no publicat). 

Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica en 

las ciencias del deporte. Barcelona: Editorial Paidotribo. 

Navés, T., i Muñoz, C. (1999). Implementation of CLIL in Spain. A D. Marsh & G. 

Langé (Eds.), Implementing Content and Language Integrated Learning. A Research-

driven TIE_CLIL Foundation Course Reader (pàgines. 131-158). 

Otero, F. (2010). Proyecto globalitzador en un centro educativo. Educación Física 

interdisciplinar: juegos olímpicos en la antigua Grecia. Revista Tàndem, núm 33 

(pàgines 36-45) 

Quivy, R. Campenhoudt, L. V. (1997) Manual de recerca en ciències socials. 

Barcelona: Herder. 

Torres, J. (1989). Contenidos interdisciplinarios y relevantes. Cuadernos de 

Pedagogía, núm 225 (pàgines 19-24). 

Zabala, A. (1999). Enfocament globalitzador i pensament complex. Barcelona: Graó. 

Xarxa IRES (2009). No es verdad (Manifiesto pedagógico). Revista Eureka núm 6 

(pàgines 159-163) 



44 

 

Webgrafia: 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: Experiències publicades a Pràctica 

compartida, del Departament d’Educació de Catalunya. 

  



45 

 

8. Annexes 

VALORACIÓ ANÒNIMA ALUMNAT 

APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA AICLE EN UNA UNITAT 

DIDÀCTICA D’EDUCACIÓ FÍSCA 

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera 

Valora amb la màxima sinceritat possible de l’1 al 4, encerclant els números, 

les següents qüestions: 

Aproximadament, quina és la teva nota mitjana del curs de l’assignatura llengua 

anglesa? 

(Menys de 5: Insuficient ; 5-6: Suficient ; 6-7: Bé; 7-8.5: Notable ; Més de 8.5: Excel·lent .) 

Nota 

Mitjana: 

Creus que és l’anglès és important 

pel teu futur? 

1 
No és gens 

important 

2 
Tampoc és tan 

necessari 

3 
És una mica 

important 

4 
És molt 

important 

 
 

T’ha motivat realitzar una Unitat 

Didàctica de voleibol en anglès? 

1 
No m’ha 

motivat gens 

2 
No m’ha 

motivat gaire 

3 
M’ha motivat 

una mica 

4 
M’ha motivat 

molt 

 

T’ha costat utilitzar l’anglès com a 

llengua a utilitzar per comunicar-te 

amb el professor? 

(Escoltar les seves explicacions, plantejar-li 

un dubte, contestar les seves preguntes...) 

1 
M’ha estat molt 

fàcil 

2 
M’ha estat 

prou fàcil 

3 
M’ha costat una 

mica 

4 
M’ha estat 

molt difícil 

 

 

Respecte les altres assignatures, 

creus que educació física és una 

bona assignatura per realitzar les 

classes en anglès? 

1 
Crec que és la 

pitjor 

assignatura per 

fer-ho 

2 
Crec que és 

de les pitjors 

per fer-ho 

3 
Crec que és una 

bona opció 

4 
És la millora 

de totes per 

fer-ho 

 

Creus que el fet de realitzar les 

classe en anglès ha impedit que 

poguessis aprendre els continguts 

de classe (en aquest cas el 

voleibol)? 

1 
No he pogut 

aprendre gens 

2 
No he pogut 

aprendre gaire 

3 
He après una 

mica menys que 

si ho hagués fet 

en català 

4 
He après 

igual que si 

ho hagués fet 

en català 
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A partir de l’experiència viscuda amb 

l’Albert, creus que fent les classes 

d’educació física en anglès tot l’any, 

milloraries el teu nivell d’anglès? 

1 
No milloraria 

gens 

2 

No milloraria 

gaire 

3 
Milloraria una 

mica 

4 
Milloraria 

molt 

 
 

Creus que ha pujat la teva 

autoestima per haver estat capaç 

d’utilitzar l’anglès fent educació 

física? 

1 
No he guanyat 

gens 

autoestima 

2 
Casi no he 

guanyat 

autoestima 

3 
He guanyat una 

mica 

d’autoestima 

4 
He guanyat 

molta 

autoestima 

 
 

T’agradaria fer l’educació física en 

anglès a partir d’ara? 

Sí Per què? 

 

 

 

 

 

No Per què? 

 

 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració, 

Albert 

 

Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia 

Barcelona, juny del 2011 
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FITXA D’OBSERVACIÓ TUTOR DE CENTRE 

Jordi Güixens 

Data:                       

El professor aclareix i repeteix les informacions q ue dóna, assegurant-se que 

l’alumnat ho entén tot? 

 

Observacions: 

 

El professor gestualitza durant les seves intervenc ions, per tal que l’alumnat rebi 

el seu missatge?   

 

Observacions: 

 

Veus alumnes que no hagin entès les explicacions de l professor i que tinguin 

problemes per seguir tot allò que diu? 

 

Observacions: 

 

Observes alumnes que, per no haver entès el profess or parlant en anglès, no 

realitzi les tasques i activitats de classe adequad ament?   

 

Observacions: 

 

Veus l’alumnat motivat durant les classes? 

 

Observacions: 
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Veus que els i les alumnes parlin entre ells en ang lès, sense estar el professor 

davant?   

 

Observacions: 

 

Creus que els continguts de classe s’han treballat correctament tot i haver-los 

realitzat a través de l’anglès?   

 

Observacions: 

 

Creus que l’alumnat es beneficia dels materials ada ptats a l’anglès que utilitza el 

professor (llistat de vocabulari específic, cartell s, pissarra)?   

 

Observacions: 

 

Consideres que la classe s’ha dut a terme amb èxit global (gestió de les 

activitats, interacció professor-alumnat, consecuci ó de l’objectiu de la classe), 

de la mateixa manera que si s’hagués fet en català?  

 

Observacions: 
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ENTREVISTA A TERESA NAVÉS 

Professora de la facultat de filologia de la Universitat de Barcelona 

Guió de l’entrevista 

Quin és l’estat de l’aprenentatge de la llengua anglesa dins el sistema educatiu 

obligatori actual d’Espanya? 

 

Quines són les necessitats que impulsen el projecte AICLE? 

 

Quin és l’estat dels projectes AICLE a Espanya/Catalunya? 

 

Què es necessita per impulsar els projectes AICLE dins els centres educatius de 

secundària? 

 

I què és tot allò que necessita un professor/a per dur a terme un projecte AICLE? Ha 

de dominar la llengua estrangera igual que un professor/a d’aquesta llengua? 

 

A trets generals, com creus que s’ha de dur a terme un projecte AICLE (quina 

metodologia s’ha d’utilitzar per garantir-ne l’èxit)? 

 

Quins són els principals beneficis que té AICLE per l’alumnat de secundària? 

 

Quines dificultats presenta aquest tipus de projecte per un alumne/a de secundària? 

 

La metodologia AICLE dificulta l’aprenentatge de l’àrea curricular (no lingüística)?  
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Creus que hi ha millors i pitjors assignatures per dur a terme un projecte AICLE? Per 

què? 

 

Coneixes casos on s’hagin efectuat classes d’educació física utilitzant aquesta 

metodologia? Quins han estat el resultats? 

 

Creus que educació física és una bona assignatura de secundària per dur a terme un 

projecte AICLE? Creus que té alguna cosa que no puguin oferir les altres (context 

diferent al de l’aula, activitat motriu...)? 

 

Quin és el futur d’AICLE a Espanya? I a Catalunya? 
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SESSIONS UNITAT DIDÀCTICA  

Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 1 

The aim of the session:  To identify and practice the overhead pass and the forearm 
pass. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Concepts of the lesson:  Overhead pass, forearm pass, bounce. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

- Introduction  of the Unit of Work and the handing out the article  they have to 
analyze for the 7th session. 

- Warm up game: matar-xapar . In a limited space of 10x10m, the ball is thrown up to 
the air to start the game. Who gets the ball must try to touch their mates without the 
ball bouncing before. Who has been touched is out of the game for 15’’. If a person 
catches the ball before it touches the floor, the one who has thrown the ball is out. 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

- Introduction of the forearm pass and the overhead p ass.  

- 1x1 using only the overhead pass and cooperating with the partner: In pairs, 
pass the ball one to each other using only one hit, and if it’s necessary letting the ball 
bounce once. 

- In pairs, one passes the ball and the other does the forearm pass . Do it 10 times 
and then change the rolls. 

- 1x1 only using the forearm pass and cooperating w ith the partner:  In pairs, pass 
the ball one to each other using only one hit, and if it’s necessary letting the ball 
bounce once. 

- 1x1 mixing the forearm pass and the overhead coop erating with the partner:  If 
it’s necessary letting the ball bounce once. 

- 2x2 using the overhead pass and the forearm pass and cooperating with the 
partner.  

2’ 

5’ 

 

3’ 

 

 

10’ 

 

7’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- What have we learned?  
- How do we do the forearm pass and the overhead pass? 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students. When the class finishes, the teacher gives the volleyball vocabulary list to the pupils. 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 2 

The aim of the session:  To practise the overhead pass and the forearm passant in a 2x2 
game situation. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Concepts of the lesson:  Overhead pass, forearm pass, bounce, rules, court. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

- Introduction  of the session. 

- Warm up activity: 2x2 and cooperating with the part ner.  In pairs, set yourselves 
in each side of the net. The aim is not to score but to pass the ball over the net the 
maximum number of times without the ball bouncing on the floor, using the forearm 
pass and the overhead pass. You can only let the ball bounce once before the first hit 
of the move. 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

- Introduction of volleyball rules. 

- In pairs, one in front of the other, pass the ball, one using the overhead pass and the 
other using the forearm pass. 10 times and change the rolls. 

- 2x2 and cooperating with the partner:  In pairs, one in each side of the net. The 
aim is not to score but try to do 5 passes over the net. You have to do 3 hits before 
passing the ball to the other pair/side. 

- 2x2 using the forearm pass and overhead pass, trying to score (Games). 

 

 

2’ 

5’ 

 

10’ 

 

10’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- What have we learned?  
- How do we do the forearm pass and the overhead pass? 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 3 

The aim of the session: To identify and practice the main volleyball services in a 3x3 
game situation. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Concepts of the lesson:  Overhead pass, forearm pass, bounce, service, serve. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

- Warm up poster activity: The teacher pins a poster with the instructions of the 
warm up activity. He doesn’t have to say anything and he’s going to call the register 
while the pupils do the activity. 

“Split up circles:  in groups of 3 people, they place themselves in a 2 meters distance 
in a circle. They have to pass the ball to their mates in the clock’s direction, and every 
time they do a pass, they have to go one step back. The ball can’t touch the floor, and 
if it does, they have to restart the game. 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

- In groups of three,  one places himself in front of the other two, in a distance of 4 
meters. The single one passes the ball making a “mini-service” and the other two must 
receive the ball using the forearm pass and throw back the ball to the single mate. 6 
times and change the rolls. In this exercise the teacher must not explain how to make 
a service. 

- Explanation and demonstration of the kinds of serv e: underhand and tennis 
service.  

- Practice of the service and forearm pass in groups  of 6:  In each side of the court, 
one group of three. One group practices the service and the other practices the 
forearm pass. The forearm group receives the balls from the service’s group. 5 times 
each pupil and change the rolls. 

- 3x3 introducing the service to start every point (Games). 

 

5’ 

 

 

2’ 

 

10’ 

 

15’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- What have we learned?  
- How do we do the underhand and tennis service? 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register while pupils do the warm up activity. 45’ total time of 
lesson. 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 4 

The aim of the session:  To pass the ball over the net (with two previous passes within 
the group) using the overhead pass and the forearm pass in a 3x3 game situation, the 
higher number of times. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net.  

Concepts of the lesson:  Overhead pass, forearm pass, bounce, assessment, team 
mate. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

 

- Introduction of the session and explanation of th e assessment activity. 

- Warm up activity: “Compulsory hits”.  In groups of three, they have to pass 
themselves the ball, doing a hit by pupil. After, doing two hits by pupil (forearm 
reception + overhead pass). Finally, doing three hits by pupil (forearm reception + hit + 
overhead pass). If it is necessary, every pupil can let the ball bounce once before 
doing the hit/s. 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

While one groups is doing the assessment activity, the other plays a 3x3 game: 

- 3x3, using the service to start every point. Try to do the three hits which are within 
the rules in every move. 

- Assessment activity  (Unit of Work aim 2). 

 

 

25-
30’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

If there’s enough time, observation of the assessment activity. 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students. Assessment activity 2. 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 5 

The aim of the session:  To practice the main technical elements (forearm pass, 
overhead pass and service) in a 4x4 game situation. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Classroom language:  Overhead pass, forearm pass, bounce, service. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p - Introduction  of the session. 

- Warm up activity: “a, e, i, o, u”. In groups of 4 people, they pass the ball to each 
other. Every time they pass the ball, they must sing the vowels in order. When a pupil 
sings the vowel “u”, he/she tries to touch a mate. 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

- Explanation of the volleyball rules  (second part) 

- In pairs, try to do 10 followed passes  using the overhead pass. If they achieve it, 
change the overhead pass for the forearm pass and do it again. If it’s necessary, they 
can let the ball bounce once between the passes. 

- 4x4 cooperating with the other team, and using the service to start every point. 
They have to try to do the three within the rules hits and using the overhead pass and 
the forearm pass.  

-4x4 trying to score, using the service to start eve ry point.  If the teacher observes 
that the points are quite short, he will let the ball bounce once for every move. Every 
game will last 5 minutes and then the adversaries will be changed. It’s compulsory to 
do the overhead pass or the forearm pass to pass the ball over the net 

2’ 

 

5’ 

 

10’ 

 

10’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- What have we learned?  
- Can you see the importance of doing the three within rules hits? 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 6 

The aim of the session:  To do the underhand service or the tennis service without 
jumping. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Concepts of the lesson:  Overhead pass, forearm pass, bounce, service, court, end line. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

 

- Introduction  of the session. 

- Warm up activity: “The ball doesn’t touch the flo or”. Make groups of 4 and join 
another 4 people group, then every group places itself in each side of the net, making 
a line in front of the other group, separated by the net. The first of the line must throw 
the ball using the overhead pass over the net to the other group and go back to the 
end of his/her line. The first of the other group must return the ball over the net and go 
back to the end of his/her line and so on. The ball can’t touch the floor. 

 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

The pupils will be grouped in 4, and they will play games against the other groups. 
Groups will be made by the register order. The first group of the register will be the first 
in doing the assessment activity, and so on.  

- Assessment activity (Unit of work aim 5). Individual activity. 

-4x4 trying to score (games). 

 

 

25-
30’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

If there’s enough time, talk about the assessment activity. 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 7 

The aim of the session:  To do the overhead pass and forearm pass in a 4x4 game 
situation. 

Equipment: pens, volleyball balls, cons and the net. 

Classroom language:  Overhead pass, forearm pass, bounce. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

- Introduction  of the session and explanation of the assessment activity. 

- Warm up game: 2x2 cooperating with the other team. 

 

 

10’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 Assessment activity (Unit of work aim 3): 4x4 games in groups of  5 people. The one 
who’s not playing does the co-assessment of one of team mates.  

 

 

 

27’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- How did the co-assessment go? 
- Give back the articles to the pupils. 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students. Give back the articles and hands out the volleyball rules to the pupils. 
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Unit of work: Let’s play volleyball Level: 3r d’ESO Session number: 8 

The aim of the session:  To actively participate in a volleyball tournament respecting the 
rules and the adversary. 

Equipment: volleyball balls, cons and the net. 

Classroom language:  Overhead pass, forearm pass, bounce. 

Session’s development: Learning activities T’(40’) 

W
ar

m
 u

p 

- Introduction  of the session and explanation of the assessment activity. 

- Warm up activity: There’s not going to be a warm up activity. 

 

5’ 

M
ai

n 
se

ss
io

n 

 

- Assessment activity:  6x6 volleyball tournament. The groups will be made by the 
teacher. 

  

 

 

 

35’ 

W
ar

m
 

do
w

n Observation of today’s lesson.  

- Say goodbye. 

 

3’ 

Observations: The teacher calls the register until for about ten minutes while waiting for the 
students 
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UNIT OF WORK: 3RD SESSION 

LESSON PLAN  

 

Set the class into two teams / sides. Let each team give themselves a frightening 

animal name (The Lions, the Lizards, the  Monkeys, The Bees, The Wasps the 

Sharks…) 

 

Explain that during the class they are going to take five tests (sets). The winning team  

will score one point (set) for  each game (test). An extra test can be given if a tie-break 

is necessary. The winning team is the one passing more tests (5-0, 4-1, 3-2). 

 

Each team chooses a leader or spokesperson. He / she will read out the answers 
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TEST 1 (quick reading) 

Invention and History of Volleyball - William Morga n 1870 - 1942 

William Morgan based Volleyball on the popular German game called Faustball 

 

William Morgan invented volleyball in 1895 at the Holyoke, Massachusetts, YMCA 

(Young Men's Christian Association) __________he served as Director of Physical 

Education. Morgan originally called his ______game of Volleyball, Mintonette. The 

name Volleyball _________after a demonstration game of the sport, ________a 

spectator commented that the game involved much "volleying" and game was  

__________Volleyball. 

William Morgan was _______in the state of New York and studied at Springfield 

College, Massachusetts. Ironically at Springfield, Morgan ______James Naismith who 

invented basketball in 1891. Morgan was motivated by Naismith's game of basketball 

designed for ________students to invent a game suitable for the older members of the 

YMCA. William Morgan's basis for the new game of Volleyball was the then popular 

and ________German game of Faustball and _______ other sports including: tennis 

(the net), basketball, baseball and handball.  

 
born    where   younger  a few 

new    when   team   similar  

met     renamed  came about               coach 
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TEST 2 (asking for information) 

TEAM A 

How Did Volleyball Come About? 
Beginnings  

Volleyball history began in a town called ________________ (1)  in 1895. The sport 

was developed at the YMCA by William G. Morgan as an alternative for the older men 

that was less taxing than basketball. Originally called _____________(2), it took the net 

from tennis and took cues from basketball, baseball and handball. The net was only 

6'6" high, just above the average man's head. 

Originally, there was no limit to the number of players on a team or the number of 

contacts per side and the game was primarily played from the ground. 

 

Development  

______________________ (3)  was first developed in the Philippines in 1916 and 

changed the way the game was played. Later called volleyball due to the fact that 

players "volleyed" the ball back and forth, the sport was embraced by the US military 

and was played often in their free time. American soldiers stationed all over the world 

played volleyball and taught the locals to play as well, inadvertently spreading the sport 

to many nations. 

 

Beach Game Emerges  

Volleyball was first played indoors, but it was brought out to the beach sometime in the 

__________(4). There is some debate about where the first beach volleyball game was 

played, but the two most likely theories are Santa Monica, CA and The Outrigger 

Canoe Club in Hawaii. Organized beach tournaments were played as early as 1948, 

but the Association of Volleyball Professionals (AVP) did not emerge until 1983. 

 

Olympic Inclusion  

Indoor volleyball was added to the Olympics in  ____________(5). Beach volleyball 

was  added as an exhibition sport in 1996 and immediately became the hottest ticket at 

the games. 

 

Popularity  

Volleyball is second only to soccer in worldwide popularity. Approximately ________(6) 

million Americans play the game and an estimated 800 million play all over the world. 
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You want to know… 

1) where volleyball began 

2) what the game was originally called 

3) what was first developed in the Philippines in 1916 

4) when the beach game began 

5) when indoor volleyball became an Olympic event 

6) how many Americans play this game 
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TEAM B 

How Did Volleyball Come About? 

 

Beginnings  

Volleyball history began in a town called Holyoke, Massachusetts _________(1). The 

sport was developed at the YMCA by William G. Morgan as an alternative for the older 

men that was less taxing than basketball. Originally called Mintonette, it took the net 

from tennis and took cues from basketball, baseball and handball. The net was only 

_____(2) high, just above the average man's head. 

Originally, there was no limit to the number of players on a team or the number of 

contacts per side and the game was primarily played from the ground. 

 

Development  

The set and hit (or spike) was first developed in the Philippines in 1916 and changed 

the way the game was played. Later called volleyball due to the fact that players 

"volleyed" the ball back and forth, the sport was embraced by the US military and was 

played often in their free time. _______________(3) stationed all over the world played 

volleyball and taught the locals to play as well, inadvertently spreading the sport to 

many nations. 

 

Beach Game Emerges  

Volleyball was first played indoors, but it was brought out to the beach sometime in the 

1920's. There is some debate about where the first beach volleyball game was played, 

but the two most likely theories are Santa Monica, CA and The Outrigger Canoe Club 

_________(4). Organized beach tournaments were played as early as 1948, but the 

Association of Volleyball Professionals (AVP) did not emerge until 1983. 

 

Olympic Inclusion  

Indoor volleyball was added to the Olympics in 1964. Beach volleyball was added as 

an exhibition sport ________(5) and immediately became the hottest ticket at the 

games. 

 

Popularity  

Volleyball is second only to soccer in worldwide popularity. Approximately 46 million 

Americans play the game and an estimated ________(6) million play all over the world. 
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You want to know… 

1) when volleyball began 

2) how high the net was originally 

3) who helped to make volleyball popular around the world 

4) the second place where the beach game was firstly played 

5) when beach volleyball became an exhibition sport at the Olympic Games 

6) how many people play this game all over the world 
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TEST 3  (spelling) 

VOLLEYBALL GERUNDS. Choose the right spelling 

 

1.  a) Attacking  b) Attackking 

2.  a) Blockking  b) Blocking 

3.  a) Celebrating        b) Celebrateing 

4.  a) Challenging       b) Challengeing 

5.  a) Cheering  b) Cheerring 

6.  a)  Defending        b) Defendding     

7.  a)  Diging              b) Digging       

8.  a)  Hitting              b) Hiting      

9.  a)  Holding             b) Holdding     

10.  a) Jousting          b) Joustting 

11.  a) Passing          b) Pasing   

12.  a) Receiveing        b) Receiving     

13.  a) Rotating           b) Rotatting   

14.  a) Saving            b) Saveing   

15.  a) Serveing         b) Serving   

16.  a) Setting   b) Seting  

17.  a) Smashing  b) Smashhing 

18.  a) Spiking   b) Spikeing  

19.  a) Tiping   b) Tipping 

20.  a) Tooling   b) Toollin 
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TEST  4  (Crossword) 
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TEST 5  (writing and chanting) 

 

Write a couplet (“rodolí”), a two-line rhyming slogan and suggest a well-known tune 

(melody) to support / cheer  up your favourite team. You can use interjections (Rah! 

Hip! Yay!...) if you like. 
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TEST 6  (Listening tie-break) 

 

Watch this scene from All You've Got   

 

 

 

 

Alternative.(If time is too short to play the scene and let students answer the questions) 

Guessing game. 

The title of the Spanish version of All You’ve Got (2006) was… 

a) Nacidas para triunfar 

b) Todo lo que tienes 

c) Lo que Dios quiera 

d) Líneas que hay que atravesar en la vida 

e) Las chicas del Mintonette High  
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TEST 7  (Tie-break) 

 

This move is called… 

a) challenging 

b) digging 

c) jousting 

d) making a save 

e) setting 

   f)   hitting / a spike / kill 

 

 

 

 


