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Resum
Aquest Treball Fi de Grau forma el marc teòric i metodològic d’una proposta de creació
d’un repositori on recollir recursos de qualitat per ensenyar ciències en anglès a
l’Educació Primària. Desprès d’un treball de documentació en l’enfocament AICLE i
l’estudi i cerca de recursos educatius oberts de qualitat a la xarxa, es proposa un espai
web on reunir recursos educatius oberts que serveixi d’ajuda a mestres que utilitzen la
metodologia AICLE, o s’inicien en ella per primer cop.

Paraules clau:
REO, repositori, AICLE, proposta, ensenyament-aprenentatge de llengües.

Abstract
This final degree project forms the theoretical and methodological framework of a
proposal about the creation of a repository to collect quality resources to teach science
in English in Primary Education. After documentation work in the CLIL approach, and
the study and search for quality open educational resources on the web, a web site is
proposed where to collect open educational resources to help teachers who work in a
CLIL methodology, or start on it for the first time.
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1. Introducció i justificació
L’educació del segle XXI comporta molts de canvis en la forma d’ensenyar dels
mestres i la forma d’aprendre dels alumnes. De manera que, dit d’una manera bàsica,
s’ha passat d’una ensenyança centrada en el professor a una ensenyança centrada en
l’alumne. Pel que fa als recursos utilitzats, aquests també han canviat molt, i han
evolucionat des de la pissarra i els llibres de text als ordinadors i Internet. És en aquest
context, on apareixen els Recursos Educatius Oberts (a partir d’ara, REO) com a un
recurs més de l’ensenyança, tot i que el seu ús està més estès als ensenyaments
superiors, a poc a poc, cada vegada més mestres els coneixen i els comencen a utilitzar
a l’educació primària.
El juny de 2012 es va celebrar a París, el Congrés Mundial de Recursos Educatius
Oberts, on es va emetre la Declaració de París sobre Recursos Educatius Oberts, i d'on
van sortir un conjunt de recomanacions per promoure els REOs. De manera que, amb el
present treball, es pretén col·laborar amb el compliment d’algunes d’aquestes
recomanacions com, per exemple, fomentar l’ús i el coneixement dels REOs entre els
mestres. En aquest context, la pregunta principal que guiarà la nostra cerca és: Quins
tipus de recursos educatius oberts trobem a la xarxa per l’ensenyament-aprenentatge de
ciències en anglès a l’educació primària?
La importància d’aquest treball rau en el fet que existeixen gran quantitat de recursos a
la xarxa i, per tant, una bona selecció i organització d'aquests recursos pot resultar molt
útil per aquells mestres que comencen o que s’inicien per primer cop en la metodologia
d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE), concretament en
l’ensenyament de ciències en anglès.
La rellevància d’aquesta tasca recaurà en el fet que es pugui posar en pràctica el recurs
que es proposa, i els recursos seleccionats resultin d’utilitat perquè els alumnes
adquireixin un aprenentatge significatiu dels conceptes, i ajudin a complir amb els
estàndards d'aprenentatge proposats per aquesta àrea i aquest nivell educatiu.
Per aconseguir això, es farà una anàlisi d’articles relacionats amb la metodologia
AICLE a l’educació primària. El marc teòric ens ajudarà a contextualitzar i a definir
aquesta metodologia. Això ens ajudarà a justificar la tria dels recursos educatius oberts
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més adient per un ensenyament-aprenentatge de les ciències en anglès significatiu,
tenint en compte el nivell educatiu al qual va adreçat.
Així, el marc teòric ens ajudarà a contextualitzar, de manera molt resumida, la
metodologia AICLE i la història dels diferents enfocaments relacionats amb
l’ensenyament de segones llengües i, també, a conèixer la definició i les característiques
dels REOs. I, en relació als REOs, el coneixement i l’ús de conceptes relacionats amb
les llicències de drets d’autor i les llicències Creative Commons per tal de no cometre
cap il·legalitat violant els drets d’autoria.

2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball fi de grau és:
➧ investigar en la metodologia d’AICLE i la utilització de REOs en anglès en l’àrea de
ciències a l’Educació Primària, i dissenyar un recurs que serveixi per recollir aquests
recursos educatius oberts específics.
Per tal fi, és necessària la consecució dels següents objectius específics:
➧ Conèixer en què consisteix la metodologia AICLE i els REOs.
➧Cercar recursos i repositoris de recursos educatius oberts de qualitat a la xarxa.
➧Crear un recurs útil per als mestres i coherent amb el currículum de les Illes Balears.

3. Metodologia
Per començar, s’ha de dir que per escriure aquest treball fi de grau ha estat de gran
utilitat seguir les indicacions del tutor, les recomanacions penjades a l’entorn Moodle
de l’assignatura, i les orientacions que ens han fet arribar des de la biblioteca de la
Universitat en relació a la cerca bibliogràfica.
D'aquesta manera, la metodologia per escriure aquest treball fi de grau va començar
amb una pluja d’idees o brainstorming, per establir els conceptes clau que havien de
conformar aquest treball. Aquesta passa es feia amb la intenció d'ajudar-nos amb la
decisió dels apartats que hauria de tenir el treball, i l’elaboració d’un índex inicial

6

Maria Antònia Portas Goodworth

4t GDEP- Treball de fi de grau
Proposta de creació d’un repositori de recursos oberts de qualitat per
ensenyar ciències en anglès a l’Educació Primària
____________________________________________________________________________________

(esbós), per tal d'ajudar a centrar la nostra cerca posterior. La següent passa, un cop
aclarits alguns dels conceptes clau i l’objectiu del treball, va ser fer una cerca utilitzant
el cercador Google Scholar per tal de tenir una perspectiva general de la informació que
hi ha i els autors més rellevants. Després, es va iniciar una cerca més específica
utilitzant les guies temàtiques de la biblioteca de la UIB, que permet guiar la cerca per
matèries, en el nostre cas: educació. A continuació, es varen anar triant i provant alguns
dels recursos especialitzats que hi apareixen i també entre els repositoris institucionals i
revistes electròniques com per exemple, ERIC, REDINET o DIALNET.
En el moment en què es trobava un article interessant per l’objecte que ens ocupa, es
feia primer una lectura ràpida del resum o abstract, paraules clau, i els diferents apartats
que conformen l’article. Finalment, també es feia una lectura en deteniment de la
bibliografia utilitzada per tal de detectar articles que ens fossin també d’utilitat.

4. Marc teòric
4.1 Introducció
L’objectiu d’aquest marc teòric és exposar algunes consideracions teòriques prèvies per
així situar aquest treball de fi de grau dins un conjunt de definicions i coneixements.
Atès al fet que l’objectiu final del present treball és el de crear un recurs didàctic per
ensenyar ciències amb anglès, primer es comença fent un resum dels diferents
enfocaments en l’ensenyament de segones llengües i dels mètodes d’ensenyament
relacionats amb aquestes. Després, l’explicació es centra en la definició de la
metodologia d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE). A continuació,
es pretén fer un repàs de les consideracions que cal tenir en compte a l’hora de
dissenyar recursos per a la instrucció, i dels criteris de qualitat que han de complir els
recursos en línia. Finalment, aquest apartat acabarà amb una explicació dels conceptes
relacionats amb els recursos educatius oberts i les llicències de drets d’autor (llicències
Creative Commons) .
Per tant, el marc teòric que dóna cobertura i suport a l’enfocament, anàlisi i
desenvolupament del present treball, s’organitza en tres blocs i són els següents:
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Figura 1
Blocs temàtics que conformen el marc teòric (creació pròpia)

4.2 Enfocaments en l’ensenyament de segones llengües.
Una manera d’examinar l’evolució de l’ensenyament de llengües és mitjançant el major
o menor focus que s’ha donat al component formal de la llengua i al component de
contingut. Segons Long i Robinson (1998), hi ha tres opcions: 1. Focalització en les
formes (“Focus on forms”); 2. Focalització en el significat (“Focus on meaning”); i 3.
L’enfocament centrat en la forma (“Focus on form”).

4.2.1 Focalització en les formes (“Focus on forms”).
Es tracta de l’enfocament tradicional d’ensenyament de llengües. A aquest enfocament
se l’anomena sintètic, perquè l’organització del llenguatge es fa de manera artificial. La
llengua es separa o fragmenta en unitats com, per exemple: paraules i col·locacions,
normes gramaticals, fonemes, entonació, etc., i es presenta de manera aditiva o lineal,
tenint en compte criteris com, per exemple, la freqüència o la dificultat. Aquest tipus de
programacions sintètiques del llenguatge són les que encara s’utilitzen a la majoria de
les aules del món. Seguint aquest enfocament, Wilkins (1976), diu:
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“parts of the language are taught separately and step by step so that acquisition is a
process of gradual accumulation of parts until the whole structure of language has been
built up(...) the learner is being exposed to a deliberately limited sample of language”

(Citat per Long i Robinson, 1998, p.15).

En aquest tipus d’enfocament, el paper de l’aprenent és el de sintetitzar les peces per tal
d’utilitzar-les per comunicar-se. Les programacions sintètiques, juntament amb la
metodologia i els materials corresponents, condueixen a lliçons amb un enfocament en
les formes, i les programacions tenen sempre la mateixa estructura, denominada de les 3
“P”: “Presentation”, “Practice” i “Production”.
Els inconvenients amb aquest enfocament són: primer, com diu Rutherford (1998), citat
per Long i Robinson (1998), que l’aprenentatge d’una segona llengua no és un procés
d’acumulació d’entitats. Els estudis demostren que tant els aprenents naturals d’una
llengua, com els que ho fan a una aula, rarament, si no mai, adquireixen tan ràpidament
un aprenentatge categòric de noves formes o regles. Més aviat, el que els aprenents fan
és travessar el que pareix ser com una mena de seqüència de desenvolupament fixe, pel
que fa a ordre oracional, oracions relatives, negació, interrogatives, pronoms, i altres
dominis gramaticals. Per tant, el desenvolupament morfosintàctic, implica períodes
prolongats d’esquematitzacions i mapes mentals pel que fa a forma i funció. Per tant,
l’inconvenient principal d’aquest enfocament és el contingut exclusivament lingüístic de
les programacions.

4.2.2 Focalització en el significat (“Focus on meaning”).
Es tracta d’un enfocament no-intervencionista que, bàsicament, afirma que persones de
qualsevol edat aprenen llengües millor, dins i fora de les aules, tractant aquestes no com
un objecte d’estudi, sinó experimentant amb elles com a mitjà de comunicació. Aquest
enfocament és doncs, un enfocament analític, tal com el va anomenar Wilkins (1976),
citat per Long i Robinson (1998). Els defensors d’aquest enfocament afirmen que
aprendre una segona llengua (L2) de manera “incidental”, és a dir, sense intenció, o
mentre es fa una altra cosa, o de manera “implícita”, és a dir, sense ser-ne conscient, a
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partir de l’exposició a mostres comprensibles de l'idioma meta, és suficient per a
l’adquisició amb èxit d'un segon idioma, o d'un idioma estranger, per part d'adolescents
i adults, tal com sembla ser per a l'adquisició d'un primer idioma per part de nens petits.
Sigui com sigui, l’afirmació essencial és que persones de qualsevol edat aprenen
llengües millor, tant dins com fora de l’aula, quan no tracten les llengües com a objectes
d’estudi, sinó quan experimenten amb elles com a mitjà per comunicar-se. Els
programes d’ensenyament d’aquest enfocament són, tal com diu Wilkins (1976),
programes o enfocaments analítics: “Analytic approaches(...) are organized in terms of
the purposes for which people are learning language and the kinds of language
performance that are necessary to meet those purposes”(citat per Long i Robinson,
1998, p.18)
Els programes analítics assumeixen que els adults o adolescents aprenents de l’L2, són
capaços encara, com els nens petits a:
1. Analitzar subconscientment l'input lingüístic i induir regles, i/o formar noves
xarxes neuronals subjacents al que sembla ser un comportament governat per
regles, i/o
2. Accedir, totalment o parcialment, al coneixement innat d'universals lingüístics
i a la manera en què els idiomes poden variar. L’èmfasi està a donar la
suficient quantitat d’evidències positives sobre el que és possible en l’L2.
Algunes metodologies que es caracteritzen per aquest tipus d’enfocament
són, per exemple, alguns cursos d’aprenentatge d’anglès com a segona
llengua basades en el contingut i educació d’immersió. Alguns dels
inconvenients amb aquest enfocament i les metodologies que utilitzen és
que: les evidències demostren que els aprenents més grans ja no tenen la
mateixa capacitat que els nens petits per assolir les normes natives en una
llengua nova, simplement per mitjà d’una exposició del seu ús. Per tant,
sembla que existeixen limitacions maduratives a l’hora d’aprendre una
llengua. A més, hi ha certs contrastos gramaticals que no es poden aprendre
només mitjançant evidències positives.
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4.2.3 L’enfocament centrat en la forma (“Focus on form”).
Finalment, pel que fa a l’enfocament centrat en la forma (“Focus on form”): aquesta
tercera opció pareix que agafa les fortaleses de l’enfocament analític alhora que tracta
també les seves limitacions. Aquest enfocament està motivat per la Hipòtesi de la
Interacció, que sosté que l’aprenentatge d’una segona llengua és un procés que no es pot
explicar exclusivament per una teoria purament lingüística, ni tampoc una teoria
purament ambientalista. Segons la Hipòtesi de la Interacció, una part crucial, o molt
important del desenvolupament del llenguatge, és interacció entre els aprenents i altres
parlants, especialment, però no necessàriament, entre aprenents i parlants més
competents i entre aprenents i cert tipus de texts escrits especialment elaborats (Long,
1997b, citat per Long i Robinson, 1998). Particularment important és la negociació de
significats que es pot produir, d’una manera més o menys predictible, en certes
interaccions. Entre altres beneficis, les modificacions a l’estructura d’interacció d’una
conversa, que resulten d’un treball de negociació, incrementen la comprensió de l’input
sense negar als aprenents l’accés a vocabulari desconegut de l’L2. Així com a formes
gramaticals, com sol ocórrer mitjançant una “simplificació” lingüística, i aporten
informació important de les relacions entre forma i funció de l’L2 (Long i Ross, 1997,
citat per Long i Robinson, 1998). La programació que segueix aquest enfocament és
analític, i utilitza una unitat d’anàlisi no lingüística com és una tasca. De manera que, el
contingut del currículum és una sèrie de tasques pedagògiques o, en els enfocaments
basats en el contingut, alguna de les àrees o matèries curriculars (com és el cas de les
metodologies AICLE). La justificació és que el contingut, o les tasques proposades,
estan relacionades amb les necessitats presents o futures del grup d’aprenents a qui va
adreçat. Aquest tipus d’enfocament, que es focalitza en la forma, sovint fa desviaments
puntuals o ocasionals d’atenció a les característiques del codi lingüístic, desencadenades
per algun problema o dificultat amb la comprensió o la producció. Això, és paregut al
que passa quan parlants nadius, que són bons escriptors, fan una pausa quan estan
escrivint una carta per considerar la forma més apropiada per dirigir-se a un estrany. En
definitiva, l’orientació habitual i fonamental d’aquest enfocament és per al significat i la
comunicació (Long i Robinson, 1998).
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4.3 El mètode AICLE.
Durant els anys 70 i 80, varen començar a aparèixer els programes d’immersió. En
aquesta època es comença a parlar de l’aprenentatge per tasques (“Task Based
Learning”), l’autonomia de l’aprenentatge, i amb tot el relacionat amb la “competència
comunicativa” i “els enfocaments comunicatius”: La llengua deixa de ser un objecte
d’estudi en si mateix, i passa a ser també un instrument d’aprenentatge, és a dir, una
eina molt vàlida per comunicar-se i, en el context escolar, per aprendre altres coses. En
aquest cas, ens referim als continguts curriculars d’unes altres matèries. La idea
d’utilitzar la llengua per aprendre i aprendre a utilitzar la llengua, és la base fonamental
d’aquest enfocament (Aliaga, R., 2008).

4.3.1 Origen
El terme Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua (AICLE) va aparèixer de la mà
de la Comissió Europea el 1994. En aquell moment, es va produir un debat a escala
europea liderat per experts de Finlàndia i els Països Baixos, sobre com traslladar
l’excel·lència de l’aprenentatge de llengües, existent en certs tipus d’escoles, als
col·legis ordinaris i als col·legis finançats pel govern. Per tant, es pot dir que l’aparició
dels programes d'innovació AICLE va tenir motivacions tant polítiques com educatives.
Els programes d’educació bilingüe que proposen els estats membres de la Unió
Europea, són programes on es porta a terme l'ensenyament en la segona llengua no
només de la llengua mateixa sinó d'altres disciplines de contingut no lingüístic. Aquests
programes d'educació bilingüe persegueixen facilitar l'aprehensió de la llengua
estrangera augmentant l'exposició i fomentant l'ús de la mateixa en situacions de
comunicació autèntica. Per això, consideren efectiu augmentar aquest temps d'exposició
ensenyant els continguts d'altres assignatures en aquesta llengua estrangera (Fernández
Cèzar et al. , 2013).
4.3.2 Definició i característiques.
El mètode AICLE consisteix a usar una llengua estrangera, no una segona llengua. És a
dir, una llengua que els estudiants es trobaran principalment a l’escola, perquè no
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s’utilitza de manera regular a la societat on viuen. Les característiques comunes dels
programes AICLE a Europa, segons Dalton-Puffer (2011), són:
-

La llengua AICLE dominant és l’anglès, aquest fet reflecteix la consideració que
el domini de l’anglès com a llengua addicional és una característica clau
d’alfabetització a tot el món.

-

El mètode AICLE també implica que els mestres, normalment, seran parlants
no-nadius de la llengua meta. En molts casos, no siran experts en llengües
estrangeres, sinó que siran experts en contingut, perquè el contingut que
s’utilitzarà a l’aula no es traurà de la vida quotidiana o del contingut de la
cultura general de la llengua meta, sinó d’assignatures de contingut, de
disciplines acadèmiques o científiques, o de les professions (Wolff, 2007). (Citat
per Dalton-Puffer, 2011).

-

Això vol dir que les lliçons d’AICLE normalment estan programades com a
lliçons de contingut (p. ex., biologia, música, geografia), mentre que la llengua
meta, normalment, continua sent una matèria a part en forma de lliçons de
llengua estrangera impartides per especialistes en idiomes.

-

En programes AICLE, normalment menys del 50% del currículum és ensenyat
en la llengua meta.

-

A més, AICLE normalment s’implementa un cop els aprenents han adquirit
habilitats de lectoescriptura en la seva primera llengua (L1), per això, es dóna
més sovint a nivell de secundària que de primària.

-

En resum, AICLE podria interpretar-se com una mesura d’enriquiment de
l’idioma estranger empaquetat en l’ensenyament de continguts.

4.3.3 El marc de les 4 Cs.
L’enfocament AICLE suposa integrar continguts propis d’una àrea no lingüística i la
seva didàctica, (en el cas concret que ens ocupa, de l’àrea de ciències del medi natural i
de la seva didàctica), i conèixer i aplicar metodologies en relació a l’adquisició de
segones llengües des d’una perspectiva comunicativa d’ús.
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Per aconseguir això, és imprescindible disposar d’un marc teòric que ajudi a
sistematitzar i organitzar la planificació dels continguts que cal ensenyar. En aquest
sentit, Coyle (a Coyle, Hood i Marsh, 2010, citat per Maldonado i Olivares, 2013),
desenvolupa un marc teòric que pot servir de referència, i que es basa en el que
anomenen les 4Cs: Contingut, Comunicació, Cognició i Cultura.
De manera que, segons aquesta perspectiva, una unitat AICLE efectiva té lloc quan es
troben integrades aquestes 4Cs. Com hem dit, el marc de les 4Cs de Coyle ofereix una
base teòrica i metodològica per planificar lliçons AICLE, i es construeix al voltant dels
següents principis:
Contingut: A una classe AICLE no es tracta només d’aprendre coneixements i
habilitats, sinó que els estudiants construeixin el seu propi coneixement i desenvolupin
les seves pròpies habilitats (aprenentatge personalitzat i autònom);
Comunicació: És necessari aprendre la llengua relacionada amb el context
d’aprenentatge, aprendre a través d’aquesta llengua i reconstruint el contingut i els
processos cognitius relacionats. Aquesta llengua ha de ser transparent i accessible, la
interacció en el context d'aprenentatge és fonamental per aprendre.
Cognició: El contingut està relacionat amb aprendre i pensar (cognició). Per permetre
que els estudiants facin la seva pròpia interpretació del contingut, aquest ha de ser
analitzat per les seves demandes lingüístiques; els processos de pensament (cognició)
necessiten ser analitzats segons els seus requisits lingüístics.
Cultura: Les relacions entre cultures i llengües és complexa. Tenir consciència
intercultural és fonamental per l’enfocament AICLE.
Però, com diuen Maldonado i Olivares (2013), en el context curricular actual, les 4Cs de
Coyle es convertirien en 5Cs, ja que s’hi hauria d’afegir la C de Competència, de
manera que els mestres AICLE a l’hora de planificar les seves unitats també haurien de
preguntar-se, què és el que els alumnes són capaços de fer després de cada unitat.
Per altra banda, Meyer (2010) al seu article, Towards quality-CLIL: successful planning
and teaching strategies, pretén establir uns criteris de qualitat que ajudin a aconseguir
un ensenyament-aprenentatge CLIL exitós i sostenible, mitjançant una eina de
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planificació flexible que permeti als docents desenvolupar materials innovadors basats
en el marc de les 4Cs de Coyle.

Figura 2
Cinc aspectes bàsics d’una programació AICLE.

Segons Meyer (2010), els recursos metodològics i de guiatge pràctic que permeti als
mestres planificar i ensenyar amb un enfocament múltiple com és AICLE, són encara
molt

limitats.

A

més,

utilitzar

un

enfocament AICLE no

garanteix

un

ensenyament-aprenentatge exitós. Perquè així sigui, els mestres necessiten acollir un
nou paradigma d’ensenyament-aprenentatge, i necessiten eines i models que els ajudin a
planificar les seves lliçons o unitats didàctiques i crear i/o adaptar els seus materials.
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Figura 3
Model simple de planificació d’una unitat AICLE segons Oliver Meyer. (Meyer, 2010).

Meyer (2010), proposa també una sèrie de principis i estratègies per planificar lliçons
AICLE de qualitat que estan fonamentades pels darrers estudis AICLE, adquisició de
segones llengües (SLA) , metodologies d'aprenentatge, psicologia cognitiva, l’observació
extensiva a l’aula en diferents països, així com en la reflexió crítica de l'experiència
personal de l’autor com a professor AICLE, formador de mestres, i autor de materials1.

4.3.4 Experiències AICLE a Espanya.
A Espanya, les experiències AICLE varien molt entre comunitats a causa de
l’autonomia de decisió que posseeixen respecte a aquests temes. Així, es donen tres
contextos diferents on la diferència primordial d’aquests es troba en el diferent èmfasi
que fan a aspectes diferents. A la primera situació, l’èmfasi està a millorar la

1

Per veure un quadre resum d’aquests principis i estratègies veure l’annex 1 al final d’aquest treball.
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competència de llengua anglesa a l’escola. En el segon cas, l’èmfasi està a promocionar
el multilingüisme en una comunitat monolingüe. I a la tercera, l’èmfasi està en fomentar
el multilingüisme en una comunitat bilingüe. Aquest darrer context seria el que trobem a
les Balears. L’èmfasi en millorar la competència de la llengua anglesa dels joves, però,
es pot considerar comú a tots tres contextos (Muñoz i Navés, 2009).
A Espanya, el domini de l’anglès dels alumnes quan acaben l’educació obligatòria no és
gaire alt. Per intentar canviar aquesta situació, des del Departament d’Educació, es varen
començar a posar en marxa iniciatives com: iniciar l’aprenentatge d’aquest idioma a una
edat més primerenca (entre els 6-8 anys com a mínim) i, per iniciativa pròpia, la majoria
de les escoles han avançat l’inici a infantil. A més d’això, les mateixes i/o altres escoles
han començat a utilitzar l’anglès per ensenyar i aprendre el contingut d’altres àrees no
lingüístiques com, per exemple, Educació Plàstica i Artística, Educació Física,
Coneixement del Medi Natural o Matemàtiques, (és a dir, han posat en marxa diferents
iniciatives i programes AICLE). Això ho han fet amb el suport del Departament
d’educació, mitjançant els programes d’innovació, beques d’estada a Anglaterra i
cursets a la universitat de Nottingham (Sánchez, 2008).
A comunitats bilingües com Catalunya, on segons el currículum s’han d’ensenyar tres
llengües, i per tant, les hores dedicades a aquestes s’han de compartir o dividir, la
implementació d’enfocaments AICLE

permet a les escoles augmentar el nombre

d’hores de contacte amb l’anglès. Les altres comunitats bilingües catalanes: Balears i
València, també han estat desenvolupant polítiques multilingües durant la darrera
dècada. Així aquestes comunitats comparteixen moltes similituds en aquest aspecte com
per exemple l’èmfasi en programes finançats de formació per a mestres, o la combinació
d’enfocaments d’implementació de programes proposats des de dalt i d’altres
desenvolupats per iniciatives a escala de centre o escola per part de mestres. València,
començant quasi el mateix any, té quasi les mateixes escoles que ofereixen programes
AICLE que Catalunya. Balears, tot i haver començat un parell d’anys després, té un
programa ben estructurat que inclou a un bon nombre d’escoles i com passa també a
València, sense un límit de temps establert per als projectes que es duen a terme. Pel que
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fa als resultats de les investigacions de l’impacte d’AICLE, l'estratègia europea de
multilingüisme en aquestes tres comunitats pareix complir amb les expectatives
(Pérez-Vidal i Juan-Garau, 2010).
Respecte als resultats obtinguts de diverses investigacions o estudis sobre els beneficis
de la implementació de la metodologia AICLE, no són extraordinaris, ni mostren
diferències significatives en cap àrea determinada. Tot i que, alguns estudis mostren un
rendiment major en dictats, alguns aspectes de precisió, fluïdesa o lèxic, cal tenir en
compte, els contextos particulars de cada investigació. En general, però, les causes tenen
a veure amb el temps d’exposició a la llengua, que pareix no ser suficient per obtenir
resultats significatius. A més d’aquest aspecto, cal considerar altres factors; com la
qualitat de l’input rebut, el model lingüístic proporcionat pel mestre i la metodologia i
les estratègies utilitzades en les sessions AICLE, així com en les classes tradicionals
d’anglès (Vallbona, 2011).

4.4 Disseny de recursos per a la instrucció.
Com ja s’ha mencionat, l’objectiu final d’aquest treball fi de grau és l’elaboració d’un
recurs didàctic digital, concretament, es pretén fer un recull de recursos educatius oberts
per ensenyar ciències en anglès. Per aquest motiu, aquest apartat es dedica a definir què
són els recursos educatius oberts i les seves característiques. S’explica què són les
llicències de drets d’autor i, en particular, les llicències Creative Commons. Per acabar,
es repassen les característiques pedagògiques i tecnològiques dels recursos digitals en
línia i els criteris de qualitat que aquests han de tenir o complir.

4.4.1 Recursos Educatius Oberts.
Els recursos educatius oberts (en anglès open educational resources (OER)), tenen els
seus inicis el 2001, quan el Massachusetts Institute of Technology (MIT) va crear el
programa OpenCourseWare (OCW). Un any després, la UNESCO va encunyar el terme
“recursos educatius oberts”, i des de llavors l'interès pels recursos educatius oberts (a
partir d’ara REO) ha anat en augment.
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4.4.1.1 Definició dels REO.
Actualment, la definició més empleada de REO és la de: “ materiales digitalizados
ofrecidos libremente y abiertamente para profesores, alumnos y autodidactas a fin de
que sean usados y reutilizados para enseñar, mientras se aprende y se investiga”
(OCDE, 2007). I el contingut que poden incloure els materials digitals que estem
tractant poden ser: llocs web, simulacions, fitxers de text, imatges, sons i vídeos en
format digital, alguns només per l’ús, i d’altres també per l’adaptació i la seva
reutilització. La darrera definició que va fer la UNESCO l’any 2011 va ser:
recursos de aprendizaje que incluyen(...) materiales didácticos interactivos, libros
digitales, vídeos, aplicaciones multimedia, podcasts y otros diseñados con fines
educativos, que pueden ser compartidos en red, puestos a disposición de los
docentes, académicos, estudiantes, y accesibles sin necesidad de pagar por
suscripciones o licencias (UNESCO, 2011. p.5).

4.4.1.2 Característiques dels REO.
Les principals característiques dels REOs segons Santos-Hermosa, et al. (2012) són:
●

l’accesibilitat, entesa com la disponibilitat del recurs a ser localitzat i utilitzat en
qualsevol lloc o moment;

●

la re-usabilitat, propietat a ser modificat i utilitzat en diferents contextos
d’aprenentatge;

●

la interoperabilitat, o facilitat de ser adaptat e interconnectat entre diferents
hardwares, dispositius o eines;

●

la sostenibilitat, funcionament correcte tot i els canvis de versions, de software,
etc.

●

les

metadades,

o

descripcions

que

possibiliten

la

seva

indexació,

emmagatzematge, cerca i recuperació (Varlamis; Apostolakis, 2006; Olcos,
2007), (citat per Santos-Hermosa, et al., 2012).
4.4.2 Criteris de qualitat de recursos digitals en línea.
Primer de tot, s‘ha de dir que la valoració d’un material didàctic dependrà del context

19

Maria Antònia Portas Goodworth

4t GDEP- Treball de fi de grau
Proposta de creació d’un repositori de recursos oberts de qualitat per
ensenyar ciències en anglès a l’Educació Primària
____________________________________________________________________________________

d’ús del material i de les característiques de l’usuari a qui va adreçat. A més, s’ha de
tenir en compte les propietats internes del material: estructura lògica, presentació, nivell
d’interactivitat, presència o absència de metadades. L’avaluació d’un repositori com el
que es presenta en aquest treball, podria fer-se per part de professionals com
especialistes pedagogs, alumnes o docents. Aquesta avaluació seria interessant perquè
ens permetria obtenir informació rellevant per millorar els materials, modificar el procés
de desenvolupament, o corregir el mode d'ús d’aquests. Però, l’avaluació d'aquests
materials no s’hauria de limitar a les característiques dels materials, sinó que també s’ha
de considerar la influència d’aquests materials en l’aprenentatge dels alumnes, és a dir,
s’ha d’avaluar l’efectivitat del disseny instruccional en benefici de l’aprenentatge dels
alumnes.
Els materials educatius digitals que poden aparèixer en un repositori com el que es
pretén dissenyar, poden ser animacions, presentacions, simuladors, avaluacions
d’aprenentatge, activitats d’aprenentatge, enciclopèdies, imatges, esquemes, mapes
conceptuals, manuals, entre d’altres.
Els criteris de qualitat dels recursos educatius digitals en general, haurien de tenir unes
característiques bàsiques per tal de complir amb uns criteris de qualitat que Moreira
(2003), sintetitza així:
a) Haurien de ser interactius. Això vol dir que demanen a l’alumne que realitzi
algun tipus d’activitat o tasca i reaccionen, en la mesura del possible, davant la
resposta del mateix.
b) Han de respondre a un model o procés constructivista del coneixement. És a dir,
l’alumne aprèn a través de la seva experiència i, en funció de la mateixa, ha
d’elaborar el coneixement. Aquesta visió és l’oposada a l’aprenentatge per
recepció.
c) Han de tenir una interfície atractiva i fàcil d’usar. És a dir, els materials han de
cuidar el seu disseny gràfic, han de ser atractius per l’alumne, i el seu ús ha de
ser intuïtiu.
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d) Han de ser multimèdia i hipertextuals. És a dir, han de dissenyar-se incorporant
distintes formes de representació simbòlica (textual, gràfica, audiovisual,
icònica,...) i d’organització de la informació en format hipertext.
e) Han d’adequar-se a les característiques dels seus potencials usuaris. És a dir, la
selecció del contingut i de les formes de presentar-ho han de partir i tenir en
compte els coneixements, capacitats i habilitats prèvies que tenen els alumnes
als qui van destinats.
f) Han d’integrar-se i respondre a les necessitats de desenvolupament del
currículum escolar. Tot material educatiu és un recurs o instrument que respon a
les exigències curriculars d’una matèria i nivell educatiu. Aquestes s’han de tenir
en compte en la seva elaboració.
Per altra banda, els criteris de qualitat dels recursos digitals oberts (REOs) en particular,
són subjectius i depenen del context.
Los REA no deben ser vistos sólo como información gratis de Internet, sino como
recursos de calidad con respaldo académico; sin restricciones de uso; sin
requerimientos de software especiales y que instituciones de prestigio han
recolectado cubriendo varios campos de estudio (Rivera et al. 2011. p. 142).

4.4.3 Llicències de drets d’autor: llicències Creative Commons.
A l’hora de dissenyar o produir un material educatiu amb la intenció de millorar una
tasca educativa, també s’ha de tenir en compte que s’està creant una obra subjecta a la
normativa sobre propietat intel·lectual i drets d’autor. Tal com escriu Tomàs (2012):
Automáticamente esta obra genera unos derechos de copia cuyo titular es el autor de
la misma y entre otras cosas prohíbe la reproducción y distribución de la totalidad o
parte de la misma sin autorización expresa de los propietarios del citado Copyright,
en el caso que el autor decida poner a disposición del público en general la citada
obra, esta deberá autorizarse explícitamente para cada uso que vaya a hacerse de ella
o se estará contraviniendo la ley (Tomàs, 2012).
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Per tal de superar les restriccions legals en matèria de propietat intel·lectual, l’any 2001
es va crear Creative Commons, per facilitar la divulgació d’obres de propietat
intel·lectual de caràcter lliure. Fins aleshores, els drets d’autor per defecte es reservaven
tots els drets. A partir d’ara, i gràcies a les llicències Creative Commons, els drets per
defecte passaven a ser “alguns drets reservats”. Les llicències Creative Commons, no
invaliden o alteren el copyright d’una obra, sinó que permeten el reconeixement
d’alguns drets a terceres persones amb una sèrie de condicions.
Per això, tal com diu Leiva (2011):
las licencias CC tienen un enorme interés para los profesionales de la educación ya
que vienen a proporcionar la infraestructura legal y técnica esencial para el éxito a
largo plazo de los EVA, haciendo posible que los recursos educativos pasen a ser
ampliamente accesibles, adaptables, interoperables, interactivos e interculturales.

A més,
CC facilita la innovación y la colaboración en el ámbito educativo, ya que ayudan a
los educadores a ampliar el impacto de sus propios recursos educativos en Internet.
En este sentido, profesores, centros educativos, grupos universitarios de
investigación en Tecnología Educativa, así como las propias administraciones
educativas están incorporándose a esta dinámica de creación y difusión libre que
facilita la innovación educativa y permite el intercambio y uso libre de una enorme
cantidad de recursos educativos (Castillo, 2007, citat per Leiva, 2011).

En el lloc web de Creative Commons a Espanya es troben recollits els tipus de llicència,
que es recullen, literalment, a continuació:

Reconeixement (Attribution): El material creat per un artista pot ser distribuït,
copiat i inhibit per terceres persones si es mostra en els crèdits.
No comercial (Non commercial): El material original i els treballs derivats poden
ser distribuïts, copiats i exhibits sempre i quan el seu ús no sigui comercial.
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Sense Obra Derivada (No Derivate Works): El material creat per un artista pot ser
distribuït, copiat i exhibit però no es pot utilitzar per a crear un treball derivat de
l’original.
Compartit igual (Share alike): El material creat per un artista pot ser modificat i
distribuït però sota la mateixa llicència que el material original.
La combinació d’aquestes llicències donan lloc a onze tipus de llicències diferents, tot i
que hi ha sis que són les més habituals:
Reconeixement: El material creat per un artista pot ser distribuït, copiat i exhibit
per tercers si es mostra en els crèdits.
Reconeixement-Sense obra derivada: El material creat per un artista pot ser
distribuït, copiat i exhibit per tercers si es mostra en els crèdits. No es poden realitzar
obres derivades.
Reconeixement-Sense obra derivada-No comercial: El material creat
per un artista pot ser distribuït, copiat i exhibit per tercers si es mostra als crèdits. No es
pot obtenir cap benefici comercial. No es poden realitzar obres derivades.
Reconeixement-No comercial: El material creat per un artista pot ser
distribuït, copiat i exhibit per tercers si es mostra als crèdits. No es pot obtenir cap
benefici comercial.
Reconeixement- No comercial- Compartir igual: El material creat per
un artista pot ser distribuït, copiat i exhibit per tercers si es mostra als crèdits. No es pot
obtenir cap benefici comercial i les obres derivades han d’estar sota les mateixes
condicions de llicència que el treball original.
Reconeixement- Compartir igual: El material creat per un artista pot ser
distribuït, copiat i exhibit per tercers si es mostra als crèdits. Les obres derivades han
d’estar sota les mateixes condicions de llicència que el treball original.
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En definitiva, és important que els mestres o creadors de materials i/o recursos
didàctics, tinguin coneixement d’aquestes llicències, ja que els hi facilita informació
important sobre drets d’autoria, que poden necessitar utilitzar per il·lustrar un treball o
realitzar activitats com, per exemple, una webquest.

5. Estat de la qüestió.
En aquest apartat es pretén donar una visió panoràmica sobre l’estat dels repositoris de
recursos educatius oberts, tant en l’àmbit nacional com internacional. Pel que s’ha pogut
descobrir llegint articles d’autors com Santos-Hermosa et al., (2012), i consultant guies
sobre REO impulsades o redactades per organitzacions com l’OCDE o UNESCO; els
repositoris de recursos educatius oberts estan augmentant de manera lenta però continua.
La majoria d’articles sobre recursos i repositoris de recursos educatius oberts tracten
aquests en nivells universitaris. Segons els resultats d’una investigació recent de
l’OCDE sobre els nivells als quals estan enfocades les iniciatives sobre els REO, en
línies generals es pot afirmar que els REO estan orientats cap a tots els nivells educatius,
tant l’educació superior, com l’educació primària i secundària. Per altra banda, una altra
enquesta realitzada per la UNESCO, revela una activitat més intensa de cara als REO en
l’educació superior.
Els autors de la literatura consultada sobre aquest tema coincideixen en el fet que s’ha
de promocionar l'ús dels recursos educatius oberts i, sobretot, fomentar la col·laboració.
En principi, les encarregades de fomentar l’ús i l’accés dels REOs han estat,
principalment, organitzacions no governamentals com la UNESCO, entre d’altres, amb
la intenció d'assegurar el dret universal de l’educació i l'aprenentatge al llarg de la vida.
Però, a poc a poc, l'interès pel foment dels REOs ha estat per part d’organitzacions
governamentals internacionals, universitats i, també, la societat en general, mitjançant
comunitats d’usuaris i plataformes 2.0, i inclús iniciatives particulars (Santos-Hermosa
et al. , 2012).
Els REOs són una àrea d’investigació emergent i els repositoris d’REOs són un camp
d’estudi encara en fase de consolidació, com també ho és la integració dels seus
continguts en les pràctiques d’aprenentatge. Al seu article, Santos-Hermosa et al.,
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(2012), presenta una revisió dels REOs i de la seva disposició en repositoris, i es
refereix sobretot als repositoris institucionals de REOs en l’àmbit de l’educació
superior. Segons aquest autor, els REOs han tingut dues fases: una inicial, preocupada
per l’accés, i un altre més actual, centrada en la seva incorporació a la pràctica
educativa. En relació a aquesta segona fase de desenvolupament, que té a veure amb l'ús
dels REOs en la pràctica educativa, Cassely i Smith (2008) assenyalen que:
(...) tienen un potencial, aún no probado, de transformación de la enseñanza y el
aprendizaje. Mientras su valor educativo radica en utilizar los recursos como un
método integral de comunicación dentro de los planes de estudio, su poder
transformador reside en la facilidad con que tales recursos pueden compartirse a
través de internet (Bucher, 2011, citat per Santos-Hermosa et al., 2012, p.141).

Per acabar, respecte a la integració dels REOs en la pràctica educativa, Santos-Hermosa
et al. , (2012), afegeix:
Desde una perspectiva constructivista, el conocimiento no debe transmitirse del
profesor al alumno sino que el primero debe asumir el rol de facilitador del
aprendizaje y enfatizar las actividades de los estudiantes con las que desarrollen
competencias, conocimientos y habilidades. El éxito de los OERs sólo serà posible si
hay un cambio en la cultura en el sector educativo y los profesores y estudiantes se
ven como productores y adaptadores de contenido en vez de simples consumidores
(Olcos, 2007. p. 141)

Segons DOAR (2012) citat per Santos-Hermosa et al. , (2012), mundialment es
comptabilitzen un total de 33 repositoris específicament dedicats a recursos educatius
oberts.
A Europa, el fenomen de l’accés obert als recursos educatius és relativament recent, els
primers repositoris de REOs daten del 2005 i des de llavors han anat creixent de manera
lenta però constant. A Espanya, les universitats són les institucions que més s’han
implicat en el desenvolupament i suport dels repositoris i, tot i que la major part dels
documents dipositats són d’investigació, s’aprecia un interès i un creixement constant
del volum de recursos educatius (OpenDoar contabilitza 12 repositoris de REOs l’any
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2012). (Melero et al. , 2009; Bueno-de-la-Fuente, 2011, citat per Santos-Hermosa et al. ,
2012).
Seguint amb l’article de Santos-Hermosa et al. , (2012), els repositoris de REOs en
l’àmbit de l’educació superior es poden classificar segons la seva temàtica i segons si el
seu abast sigui institucional o interinstitucional (regional, nacional i internacional), a
més, poden ser fruit de diverses iniciatives i se'n poden establir uns tipus i unes
característiques. En la següent graella es mostren alguns exemples d’aquests tipus de
repositoris educatius en l’àmbit acadèmic superior:

Taula 1
Clasificació i exemples de repositoris de REOs (elaborat a partir de OPAL, 2011 i Unesco, 2011, citat per
Santos-Hermosa et al. , 2012)

Per la seva part, Cepeda et al., (2017) analitzen en el seu article, les característiques
pedagògiques i tecnologies d’una mostra de repositoris i plataformes de continguts
educatius digitals, tant comercials com institucionals públics. Concretament, es centra
en tres comunitats autònomes: Canàries, Galícia i València. Segons aquest article, és a
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la Comunitat Valenciana on podem trobar una oferta gratuïta més variada. La majoria
són materials molt atractius i elaborats sota un plantejament pedagògic molt obert, per
tal que el professorat que el vagi a utilitzar pugui adequar-ho a les seves necessitats i
exigències pedagògiques d’aula. Són materials fragmentats que ofereixen una part dels
continguts d’un curs, i mai una proposta global més llarga.
Segons els autors de l’estudi, aquests materials presenten una sèrie de dificultats o
mancances:
Sin duda, la mayor dificultad de este tipos de materiales es su extraordinaria
dispersión, generalmente en Internet, lo que las convierte en oferta de difícil acceso
por ilocalizable. No hay ninguna herramienta que ayude a encontrar estos materiales,
a los cuales se accede através de los rumores que van de boca en boca aprovechando
actividades de perfeccionamiento del profesorado (CEFIRES) o directamente de las
redes sociales. Debería existir más colaboración entre docentes (...) y un mayor y
mejor filtrado de los materiales (Cepeda et al., 2017. p. 89).

A Internet hi ha milions de documents i materials multimèdia que poden ser trobats
mitjançant motors de cerca, però és difícil garantir que la informació que es recupera
sigui l’adequada en un àmbit pedagògic. Per això, els repositoris institucionals indexats
mitjançant metadades faciliten la cerca d’informació per part dels docents, al mateix
temps que garanteixen la qualitat dels materials (Atenas-Rivera et al. , 2012).
Segons Logmire (2000), “el mayor reto al que se enfrentan quienes elaboran
repositorios es la implementación de sistemas de recuperación que permiten a los
docentes encontrar los contenidos de aprendizaje apropiados a sus necesidades” (Citat
per Atenas-Rivera et al., 2012, p. 192).
Pel que fa a altres recursos i repositoris similars al dissenyat en aquest treball fi de grau,
com poden ser materials elaborats per xarxes i col·lectius de professorat, associacions de
professionals o repositoris institucionals, en general, el que podem trobar varia una mica
segons comunitats. Les diferents Comunitats autònomes ofereixen, a través dels seus
portals educatius, una gran quantitat i varietat de recursos didàctics amb llicències CC o
llicències Copyleft. Altres administracions han creat potents plataformes per a la creació
i gestió de materials multimèdia interactius i per a la formació, disseny i
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desenvolupament d’iniciatives educatives de e-learning com les comunitats autònomes
d'Andalusia, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Madrid, Extremadura o el
Ministeri d’Educació i Ciència a través de l’ITE (Leiva, 2011).
L’ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) és la unitat del Ministeri d’Educació
responsable de la integració de les TICs en les etapes educatives no universitàries, i a la
seva web podem trobar molts de recursos per les diferents etapes educatives. Es poden
trobar des d’unitats didàctiques fins a repositoris d’aplicacions Moodle. A més, d’un
important banc d’imatges i sons de lliure accés.
A continuació es mostren dues taules amb algunes de les plataformes, repositoris o
catàlegs on es poden trobar recursos educatius oberts tant en l’àmbit nacional com
internacional.
ALGUNS REPOSITORIS OER NACIONALS
Xarxa de recursos educatius oberts per donar suport als docents.
Aquesta plataforma pretén impulsar l’intercanvi d’experiències
docents i material educatiu digital. Creat pel “Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado” (INTEF),

Procomún

aquest repositori incorpora tecnologia semàntica que la vincula amb
altres xarxes digitals similars. Es poden trobar recursos coherents
amb el currículum dels nivells d’Infantil fins a Batxillerat. (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado

(INTEF).

Educativos

en

Procomún. (s.d). Red de Recursos

Abierto.

Recuperat

decembre

2018

de

http://procomun.educalab.es/es).
Programa obert que aspira abraçar a tota la comunitat educativa
d’ensenyança primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de

EducaRed

grau mitjà. EducaRed impulsa l’ús d’Internet a l’educació i està
impulsat per la Fundació Telefònica i altres organitzacions del món
educatiu, Associacions professionals, Confederacions de pares i
Sindicats. (Fundación Telefónica. Educared (s.d). Recursos de
Educared.

Recuperat

decembre

2018

de

http://recursos.educared.fundaciontelefonica.com.pe/ ).
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Projecte desenvolupat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
Red.es i les comunitats autònomes. Es tracte d’una federació de
repositoris d’objectes digitals educatius de les comunitats
autònomes. La seva intenció és facilitar l’accés a continguts de

Agrega 2

qualitat mitjançant un cercador que permet filtrar els resultats per
nivells educatius, competències i/o tipus de contingut. (Govern
d’Espanya. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Ministeri
d’Industria, Energia i Turisme. INTEF. Red.es (s.d). Agrega2.
Recuperat

decembre

2018

de

http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.
do# ).
Catàleg

de

recursos

educatius

digitals

desenvolupat

pel

Departament d'Ensenyament de Catalunya amb l'objectiu de
proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació,
indexació i cerca de materials didàctics. Aplega un gran nombre de
recursos i materials dels portals educatius del Departament

Merlí

d’Ensenyament: xtec.cat, edu365.cat i edu3.cat, i permet a tots els
usuaris/àries la possibilitat de trobar-los a partir d’una cerca
avançada en funció del contingut, format, àrea, cicle o etapa.
(Generalitat de Catalunya. Departament

d’Ensenyament. Xarxa

Telemàtica de Catalunya (Xtec). (2016). Merlí. Catàleg de recursos
educatius.

Recuperat

decembre

2018

de

http://merli.xtec.cat/merli/cerca/directoriInicial.jsp).
Repositori de la Xarxa Telemàtica de Catalunya (Xtec). Es tracta
d’un espai al servei dels mestres per compartir propostes docents de

ARC
(Aplicació de Recursos al
Currículum)

qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum.
Tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita. (Generalitat
de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Xarxa Telemàtica de
Catalunya (Xtec). (s.d).

Aplicació de Recursos al Currículum

(ARC). Recuperat decembre 2018 de http://apliense.xtec.cat/arc/).
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Portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. En un principi, va ser creat com un portal per
proporcionar a l’alumnat de primària, secundària, i a les seves
famílies, recursos curriculars de totes les àrees de manera que
poguessin tenir accés a ells des de qualsevol lloc amb accés a
Internet. Actualment, és un portal de referència a les escoles

Edu365.Cat

catalanes. En aquest portal també apareixen enllaços d’interès a
altres portals o pàgines web externes que s’han considerat segurs,
amb materials de qualitat didàctica i interactiva acceptable,
susceptibles de ser utilitzats a l’aula i per a l’alumnat en tasques
escolars o de lleure. (Generaliatat de Catalunya. Departament
d’Educació. (s.d). Edu365.cat. Recuperat decembre 2018 de
http://edu365.cat/).

Taula 2
Quadre resum d’algunes de les plataformes, repositoris o catàlegs on es poden trobar recursos educatius oberts
en l’àmbit nacional. (Creació pròpia)

ALGUNS REPOSITORIS OER INTERNACIONALS
Repositori molt actiu que ofereix més de 60.000 recursos
per l’entorn escolar. La missió de Curriki és eliminar les
desigualtats educatives entre aquells que tenen accés a

Curriki

una educació de qualitat i aquells que no, en EE.UU i la

https://www.curriki.org/

resta del món. És una comunitat en línia d’educadors,
estudiants i experts compromesos amb l’educació, per
treballar junts per crear i compartir materials de qualitat
que puguin aprofitar tant docents com pares i alumnes de
tot el món. Es seu objectiu és construir la biblioteca
comunitària més gran de REOs del món.

Learning Resource Exchange (LRE) Té el suport dels Ministeris d’Educació europeus i una
http://lreforschools.eun.org/web/guest

sèrie de projectes finançats per la Comissió Europea. A
més, ofereix servei per a les escoles, no sols de recursos
educatius oberts.
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Portal creat el 2013 per la Comissió Europea que té com a

Open Education Europa

objectiu proporcionar als usuaris un únic portal per a

https://www.openeducationeuropa.eu/es

reunir, en diferents idiomes, tots els recursos educatius

/home_new

oberts per oferir-los a estudiants, mestres i investigadors
de la UE. També ofereix els articles acadèmics més
recents publicats sobre els objectes d’aprenentatge (OA) i
els recursos didàctics més utilitzats a l’aula.
És un dels repositoris més antics. Va ser creat el 2007 per

OER Commons

l’Institute for the Study of Knowledge Management in

https://www.oercommons.org/

Education. Actualment, té més de 160.000 recursos en
vàries llengües.

La comunitat de CK-12, també de l’any 2007, genera

CK-12 Flexbooks

llibres de text digitals gratuïts per a les diverses àrees i

https://www.ck12.org/teacher/

nivells del currículum nord-americà. A més de tallers,
experiments i un gran entorn col·laboratiu. Ofereix
continguts d’alta qualitat que es poden readaptar o
ampliar segons els diferents estils d’aprenentatge o
necessitats curriculars.

Taula 3
Quadre resum d’algunes de les plataformes, portals, catàlegs o repositoris en l’àmbit internacional. (Creació
pròpia)

6. Proposta.
Sobre la base del marc teòric i la necessitat que s'extreu de l’estat de la qüestió, es
dissenya un recurs: un sites de Google, per tal de fer un recull (repositori) de recursos
educatius oberts. En aquest apartat, es pretén analitzar i fer una descripció més
seqüencial i pràctica del desenvolupament del recurs que es presenta en aquest treball,
així com especificar la seva finalitat pràctica en l’àmbit educatiu.
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6.1 Contextualització.
La idea de la creació o disseny d’aquest recurs va sorgir de la necessitat de facilitar i
millorar una tasca educativa, en aquest cas concret, l’ensenyament-aprenentatge de
ciències en anglès, utilitzant la metodologia AICLE. De manera que, aquest recurs,
pretén ser una eina que ajudi tant als mestres de llengua estrangera com als mestres de
ciències en la seva tasca. Així mateix, també pretén donar seguretat a aquells mestres
que s’inicien en la metodologia AICLE per primer cop. El recurs que es presenta
consisteix en un Sites de Google on es pretén fer un recull de recursos educatius que
ajudin a complementar la tasca d’ensenyar ciències a alumnes de nivell de primària.
L’objectiu és fer una selecció de recursos educatius amb llicència lliure, de manera que
serveixi també per inspirar i donar idees innovadores als docents i així contribuir a
millorar la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge en aquesta àrea.

6.2 Participants.
El recurs es posaria en marxa en una escola d’Educació Primària a l’illa d’Eivissa i
aniria adreçat als mestres que volen iniciar-se en la metodologia AICLE en l’àrea de
ciències. Mestres tant d’anglès com de ciències, del tercer (o segon cicle, segons la
LOMCE) de primària (alumnes de 4t a 6è) principalment. Tot i que també s'inclouen
recursos per a nivells inferiors.

6.3 Objectius.
L’objectiu principal del recurs que es planteja és:
-

Recollir recursos oberts de qualitat per l’ensenyament-aprenentatge de ciències
en anglès a l’educació primària.

Per tal d’assolir l’objectiu principal es proposen els següents objectius específics:
-

Disposar d’un instrument específic d’organització pròpia de recursos.

-

Proposar una eina Web 2.0, un Sites de Google, on recollir recursos per
l’ensenyament-aprenentatge de ciències en anglès.

-

Crear un recurs útil per als mestres que s’inicien en l’ensenyament transversal
de llengües i contingut (AICLE).
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6.4 Metodologia de la proposta. (Design Based Research i fases de construcció
d’un recurs)
La metodologia que s’utilitzaria en l’elaboració de la investigació i posterior disseny
d’un recurs com el que es proposa en aquest treball, estaria inspirada en la que s’utilitza
en Tecnologia Educativa, i que es diu: Design Based Research (investigació basada en
el disseny). Seguint aquesta metodologia, i segons el model proposat per Reeves (2000;
2006) citat per De Benito i Salinas (2016), la recerca s’iniciaria amb l’anàlisi de la
situació i la definició del problema. Les solucions es dissenyen a partir d’un marc teòric
de referència. La següent fase seria la implementació, seguida de la recollida
d’informació sobre la implementació, és a dir, la validació. De manera que el procés de
recerca es concretaria en cicles continus de: disseny, validació, anàlisi i redisseny.

Figura 4
Procés de recerca segons la metodologia d’investigació basada en el disseny. (Creació pròpia)

Les diferents iteracions conduirien a la millora del cos teòric i el perfeccionament de la
intervenció.
Per tant, adaptant aquesta metodologia a la investigació que ocupa aquest treball, un cop
s’ha detectat la mancança o problema, en el nostre cas, la gran quantitat de temps que es
consumeix o que es requereix per localitzar REOs en anglès per l’àrea de ciències i
adequats per un nivell de primària; Es
proposa la creació d’un recurs útil per als mestres

que s’inicien en l’ensenyament transversal de llengües i contingut (AICLE), proposant
un instrument específic d’organització pròpia de recursos que faciliti l’accés de recursos
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lliures i de qualitat per l’ensenyament de ciències en anglès, i així, ajudar als mestres a
dissenyar sessions/programacions inspiradores i motivadores per als seus alumnes.
Com he dit abans, i segons De Benito i Salinas (2016), les solucions es dissenyen a
partir d’un marc teòric de referència, i en el cas del recurs que es planteja es fonamenta
en un marc teòric determinat: el coneixement i l’ús dels REOs, i en pràctiques
innovadores que permetin a mestres i estudiants ser creatius i compartir recursos que
trobin útils en certs contextos d’aprenentatge.
Per tant, transformem una situació coneguda, (la gran quantitat i dispersió de recursos
educatius que es troben a la xarxa, i el consum de temps que requereix explorar les
millors opcions), a una més desitjable, (mitjançant una eina o recurs on poder trobar un
recull de recursos lliures de qualitat d’una temàtica específica (ciències), en un idioma
determinat (l’anglès) i adequat per un nivell en particular (primària)).
Per acabar, s’ha de dir que en el cas del recurs que es proposa en aquest treball, no s’ha
pogut aplicar per complet la metodologia DBR, ja que manca una part molt valuosa
d’aquesta: la validació. És a dir, la posada en pràctica del repositori, i posterior anàlisi
de les iteracions per redissenyar el recurs.

6.5 Avaluació de la proposta.
Pel que fa a l’avaluació d’un repositori com el que es presenta en aquest treball, podria
fer-se per part de professionals com especialistes pedagogs, alumnes o docents. Aquesta
avaluació seria interessant perquè ens permetria obtenir informació rellevant per
millorar els materials, modificar el procés de desenvolupament, o corregir el mode d'ús
d’aquests. Però l’avaluació d'aquests materials no s’hauria de limitar a les
característiques dels materials, sinó que també s’ha de considerar la influència d’aquests
materials en l’aprenentatge dels alumnes, és a dir, s’ha d’avaluar l’efectivitat del disseny
instruccional en benefici de l’aprenentatge dels alumnes. Per tant, l’avaluació es podria
fer també a final de cada trimestre o curs escolar, mitjançant enquestes a mestres i
estudiants. Convindria després, valorar i redissenyar el Sites de Google segons els
resultats i el feedback obtingut amb aquestes enquestes. Una altra forma d’avaluar el
recurs seria mitjançant l’observació directa a l’aula.
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6.6 Recurs: Creació d’un repositori amb Sites de Google
Per portar a terme la proposta, es decideix utilitzar un Sites de Google, una aplicació
senzilla i fàcil d’usar perquè és molt intuïtiva i té una interfície molt amigable. El fet
que qui elabora aquest recurs no és enginyer ni informàtic, justifica la decisió de què
aquesta plataforma resulta la més adient per complir amb els objectius d’aquesta
proposta. Altres arguments que donen suport a la tria d’aquesta eina són: que és fàcil
d’usar i d’editar, suporta tots els tipus de recursos audiovisuals i la informació és molt
fàcil d’allotjar. Per tant, les actualitzacions i la millora constant de la plataforma són
molt sencilles. Aquesta darrera característica es valora molt ja que afavoreix
l’adapatació dels recursos segons les necessitats o els objectius dels mestres i dels
alumnes.
De manera que, es dissenya un catàleg de recursos senzill amb la plataforma Sites de
Google, al qual es posa com a títol: EasyScience2. El recurs s’acull a una llicència
Creative Commons (BY-NC-SA). Això, significa que la proposta pot ser distribuida,
copiada i exhibida per tercers si es mostra als crèdits. No es pot obtenir cap benefici
comercial i les obres derivades han d’estar sota les mateixes condicions de llicència que
el treball original.
6.6.1 Criteris de selecció dels REOs i organització del Sites de Google.
S’han recopilat tots aquells recursos que compleixen els criteris de qualitat i que són
aptes pel nivell de primària i que, a més, cobreixen els continguts corresponents segons
el currículum de les Illes Balears.
La cerca de recursos s’ha fet en repositoris institucionals, sobretot en repositoris de les
conselleries d’Educació de Catalunya. Podem trobar recursos exclusivament adreçats a
mestres, com unitats didàctiques, i altres recursos com simuladors, o pàgines web que
poden ser utilitzades directament també pels alumnes. Molts dels recursos per als
mestres s’han tret d’ARC (Aplicació de recursos al Currículum), un repositori de la
Xarxa Telemàtica de Catalunya (Xtec). (Veure annex 2).

2



https://sites.google.com/view/easyscience4teachers/inici
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A l’espai web que s’ha creat s’han establert diferents apartats corresponents a diferents
blocs temàtics de l’àrea de ciències (“living things and their habitats”, “earth and space”,
“seasonal changes”, “animals”, “the human body” i “plants”). La pàgina d’inici es
dedica a la metodologia AICLE, i apareix informació d’interès sobre aquesta
metodologia, així com models i guies útils de planificació d’unitats didàctiques AICLE.
Finalment, el Sites té un apartat d’autoria i un altre on es recullen els recursos amb
continguts generals o variats de ciències en anglès. (Veure annex 3).

7. Discussió
Els recursos recollits en el repositori que es proposa en aquest treball fi de grau
(EasyScience) , van en la línia de teories d’autors com Coyle, que és especialista en la
formació de mestres en la metodologia AICLE, i el desenvolupament d’estratègies
efectives de planificació i ensenyament. Per altra banda, en aquesta memòria també s’ha
fet menció a iniciatives o organitzacions que treballen pel coneixement i el foment del
fenomen dels REOs com, per exemple, UNESCO, l’OCDE, o les universitats. I autors
com Santos-Hermosa et al. , (2012), que presenten articles on revisen els REOs i la seva
disposició en repositoris. Això, ens ha permès conèixer tant la situació com les
limitacions i les perspectives de futur dels REOs. De manera que, la cerca i lectura en
deteniment dels articles d'aquests i altres autors, ha ajudat a desenvolupar aquesta
aportació: la creació d’un repositori de REOs per l’estudi de les ciències en anglès, per
alumnes, principalment, del segon cicle d’educació primària. En aquest catàleg s’han
recopilat recursos que compleixen els criteris de qualitat segons Moreira (2003), i que
són aptes principalment per a nens i nenes de 5è i 6è de primària, i que, a més,
cobreixen els continguts corresponents segons el currículum de les Illes Balears. Així,
aquesta proposta ajuda a reduir el temps de cerca de recursos per part dels mestres i
fomenta l’ús de REOs per classes AICLE.
Seguint amb Santos-Hermosa et al., (2012), els REOs són una àrea d’investigació
emergent, i els repositoris d’REOs són un camp d’estudi encara en fase de consolidació,
com també ho és la integració dels seus continguts en les pràctiques d’aprenentatge. En
aquest sentit, els resultats de l’estudi presentat a l’article de Glasserman (2014), sobre la
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integració de recursos digitals oberts com eines didàctiques en el nivell d’educació
primària a una escola de la zona metropolitana de Monterrey (Mèxic), revela que els
docents estan familiaritzats amb l'ús de les TIC, però desconeixen la forma de
seleccionar recursos amb llicència oberta. Per tant, el repositori EasyScience que
proposem, facilitarà aquesta tasca als mestres. Un altre aspecte important que es
menciona en aquest article, respecte a la utilització de recursos en línia i TIC, és que no
es pot fer el mateix que amb els recursos tradicionals. És a dir, que si canvien els
recursos, la metodologia també ha de canviar, ja que l’ús de la tecnologia requereix un
treball previ per a ser integrat en les tasques educatives. De manera que, l’organització
de les unitats didàctiques són diferents i la metodologia ha de ser constructivista i
fomentar l’adquisició de competències clau, com la competència d’aprendre a aprendre.
Així, el paper del mestre també canvia, i esdevé el guia i mediador del procés
d’aprenentatge que ha de tractar de propiciar contextos d'aprenentatge significatius. En
aquest sentit, el repositori que es proposa, podria convertir-se en una primera passa, o en
l’antecedent, de la creació d’un entorn virtual on els alumnes aprendrien el contingut de
manera autònoma i el mestre seria només el facilitador que guiaria tot el procés. Els
recursos que apareixen al repositori estan pensats per ajudar i/o donar idees als mestres
en aquest sentit.
A Internet hi ha milions de documents i materials multimèdia que poden ser trobats
mitjançant motors de cerca, però és difícil garantir que la informació que es recupera
sigui l’adequada en un àmbit pedagògic. Per això, el repositori (Easyscience) que es
proposa és una eina útil, perquè facilita la cerca d’informació per part dels docents al
mateix temps que garanteix la qualitat dels materials, ja que pedagògicament han estat
revisats, i legalment són recursos oberts amb llicències Creative Commons.
Segons Logmire (2000), “el mayor reto al que se enfrentan quienes elaboran
repositorios es la implementación de sistemas de recuperación que permiten a los
docentes encontrar los contenidos de aprendizaje apropiados a sus necesidades” (Citat
per Atenas-Rivera et al.,2012, p. 192).
De manera que, aquest repte es converteix en una altra de les justificacions per les quals
la proposta que s’exposa en aquest treball podria resultar d’utilitat per alguns mestres,
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perquè els hi facilitaria la tasca de trobar recursos d’ensenyament-aprenentatge
adequats, en aquest cas, per una àrea específica, ciències, en un idioma en particular,
l’anglès, i per un nivell educatiu determinat, en el nostre cas l’etapa de primària.
Actualment existeixen repositoris com “Agrega”, un projecte desenvolupat per les
administracions públiques espanyoles i el sector privat dins del programa “Internet en el
Aula”, per a facilitar a la comunitat educativa un repositori de continguts digitals
curriculars en línia. La intenció de “Agrega” és facilitar l’accés a continguts de qualitat
mitjançant un cercador que permet filtrar els resultats per nivells educatius,
competències i/o tipus de contingut. El repositori EasyScience comparteix almenys un
dels objectius de “Agrega”: facilitar l’accés a continguts de qualitat, però, en el cas
d’EasyScience, de manera més específica en la matèria de ciències, i seguint una
metodologia AICLE en anglès.
Per altra banda, una enquesta realitzada per la UNESCO, revela una activitat més
intensa de cara als REOs en l’educació superior. De manera que, EasyScience, també
aporta o col·labora, en l’augment d’iniciatives sobre REOs orientades a nivells
d’educació primària.
En resum, en relació amb els estudis descrits al marc teòric i a l’estat de la qüestió que
s’ha desenvolupat, la proposta aporta un repositori creat per unes necessitats molt
específiques, amb recursos de qualitat, que pretén ser d’utilitat per als mestres, i que té
intencions de ser una primera passa per al desenvolupament d’una metodologia
constructivista on els alumnes construeixen el seu coneixement al seu ritme.

8. Conclusions
En aquest punt, arriba el moment de revisar que tots els objectius proposats a l’inici
d’aquesta memòria s’han assolit. Així que recordem que els objectius específics que ens
havíem plantejat eren: Conèixer en què consisteix la metodologia AICLE i els REOs,
cercar recursos i repositoris de recursos educatius oberts de qualitat a la xarxa i,
finalment, crear un recurs útil per als mestres i coherent amb el currículum de les Illes
Balears.
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A través de la investigació i cerca d’articles, s’han pogut descobrir els autors més
destacats en la metodologia AICLE i s’han pogut conèixer quines iniciatives o
associacions, són les que es preocupen del manteniment dels REOs, d’ón sorgeixen, què
són, línies de futur, etc.
Gràcies al segon objectiu proposat, cercar recursos i repositoris de recursos educatius
oberts de qualitat a la xarxa, s’ha expandit el meu coneixement sobre la qualitat i la
quantitat de recursos que ofereix la xarxa. De manera que, aquesta circumstància, dóna
més valor a la meva proposta de centralitzar, en un repositori més específic, els REOs
que m'interessen pel meu propòsit.
Pel que fa al tercer, i últim objectiu, de crear un recurs útil per als mestres i coherent
amb el currículum de les Illes Balears, s’ha de dir que es tracta d’una proposta teòrica
perquè no s’ha arribat a implementar. I que, per tant, aquest aspecte es converteix alhora
en una de les limitacions d’aquest treball fi de grau i, al mateix temps, amb una de les
línies de futur que es proposen: arribar a implementar el repositori EasyScience a una
escola d’educació primària per poder després fer una avaluació real i, segons els
resultats, refer i millorar el recurs.
Una altra línia de futur consistiria a fer una passa més i, tenint com a base el repositori
EasyScience, crear un entorn d’aprenentatge per l’assignatura de “Science”. Inspirat en
una metodologia constructivista, que donés protagonisme e independència als alumnes, i
on el mestre fos qui guies i facilites el coneixement dels conceptes. Per acabar amb les
línies de futur, relacionat amb la temàtica d’aquest treball fi de grau, em sorgeix la idea
de realitzar un estudi sobre l’ús de repositoris de REOs a escoles d’educació primària a
l’illa d’Eivissa, semblant a l’estudi de Glasserman (2014) a Mèxic. De manera que, les
línies de futur que es proposen, anirien encaminades a seguir les recomanacions de la
Declaració de París sobre Recursos Educatius Oberts de 2012, entre les quals es troben,
fomentar el coneixement i l’ús dels recursos educatius oberts, crear entorns propicis per
a l'ús de les TIC o promoure el coneixement i la utilització de llicències obertes.
Per tant, l'aplicació de les TIC i els REOs poden contribuir a l’estudi de les ciències en
anglès com a recursos al servei d’una metodologia constructivista, i facilitar així la
competència d’aprendre a aprendre, una competència molt valuosa en l’escenari de
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l'educació del segle XXI on les TIC han arribat per a quedar-se. Així que, no queda altra
opció que adaptar-se, com més aviat millor, a aquest nou escenari. Sobre aquest tema, hi
ha molts autors que diuen que no té sentit retardar l’aplicació de les TIC a la
metodologia i recursos de l’aula; però, la realitat actual a les aules és que, a la majoria
de les escoles, el recurs principal continua sent el llibre de text. Amb propostes com la
que es presenta en aquest treball es col·labora a propagar el coneixement sobre l’ús dels
REOs entre els docents. De manera que, si cada vegada més mestres adoptessin una
metodologia constructivista en l’ensenyament-aprenentatge de les seves matèries, i es
dediquessin a dissenyar els seus propis materials utilitzant REOs, per, a continuació,
compartir-los utilitzant llicències obertes, potser els llibres de text perdrien el
protagonisme que actualment tenen a les escoles. Amb això, es contribuiria també a una
major democratització i personalització de l’educació. Seguint la finalitat que tenen els
REOs, de crear i compartir recursos i obres derivades, es podria arribar a formar una
xarxa de col·laboració i aprenentatge on no caldrien els llibres de text, i on els uns
aprendrien dels altres, i que, per tant, tindria un valor cultural incalculable.
Per acabar, s’ha de dir que, tot i que la majoria dels objectius específics proposats s’han
assolit, fins que no es pugui posar en pràctica el recurs i realitzar les iteracions
corresponents, i es demostri que el recurs és d’utilitat per la tasca docent i que els
recursos que es recullen faciliten un aprenentatge significatiu dels conceptes per part
dels alumnes, no es podrà considerar la proposta un èxit.
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Figura 5
Línies de futur i conclusions de la proposta.
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Annex 1: Quadre resum dels principis de qualitat i estratègies proposades per
Meyer (2010).
Estratègia 1: Input valuós (Rich input)
Un input apropiat hauria de ser: significatiu, engrescador (que suposi un repte) i
autèntic. Aquests haurien de ser els criteris principals a l’hora de seleccionar materials
apropiats per una classe. El contingut ha de connectar amb la vida quotidiana dels
estudiants i amb els seus interessos. La motivació és un aspecte molt important, ja que té
efectes positius en l’aprenentatge. L’aprenentatge d’un tema a través d’una llengua
estrangera, funciona millor quan els alumnes poden relacionar el nou input amb
aprenentatges passats, experiències i actituds.
Exemples: vídeo clips, animacions flash, cerques a la web, podcasts, o altres materials
interactius o planes web en anglès, que combinen materials engrescadors i il·lustratius, amb
llenguatge input autèntic. A més són una font rica per dissenyar tasques engrescadores que
fomenten el pensament crític i creen oportunitats per un llenguatge output significatiu.
Per aconseguir un aprenentatge amb èxit, es necessita un balanç apropiat d’activitats
dirigides pel mestre i activitats dirigides per l’alumne.

Estratègia 2: Aprenentatge amb bastides
(Scaffolding Learning)
L’ús de bastides en la llengua i l’aprenentatge és un component clau d’un bon
ensenyament AICLE. Els alumnes necessiten bastides per fer front a tota mena de
llenguatge input. La quantitat i intensitat de les bastides es poden reduir a mesura que les
habilitats lingüístiques dels estudiants avancen.
Les bastides tenen vàries finalitats:
1. Disminueixen la càrrega cognitiva i lingüística del contingut/input. Per tant,
ajuda als estudiants a entendre el contingut i el llenguatge de qualsevol
material.
2. Permet als alumnes fer una tasca a través d’una estructuració apropiada i
d’ajuda.
3. Les bastides ajuden a la producció del llenguatge, oferint frases, vocabulari
d’un tema específic i col·locacions necessàries per a completar tasques o
treballs. Els ajuda també a verbalitzar els seus pensaments de manera
apropiada segons el tema.
Tenint en compte que hi ha escassetat de bons materials o llibres en la majoria dels països i
que, per tant, els mestres AICLE depenen de materials autèntics, l’habilitat d’inferir el
significat de noves paraules a partir del context, o de trobar quins passatges del text són
rellevants per una tasca específica, té una gran importància pràctica i es necessita
perfeccionar. Els alumnes han de perdre la por a paraules i estructures desconegudes.
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Estratègia 3: Interacció rica i producció empesa o forçada
(Rich interaction and pushed output)
La interacció i l’output dels alumnes es desencadena mitjançant tasques, per això, el
disseny de tasques es troba al centre de totes les lliçons AICLE, i és un dels components
clau per tots els mestres AICLE. L’ensenyament per tasques es centra a portar a l’aula una
comunicació autèntica, ja que les llengües s’aprenen millor quan la finalitat de
l’aprenentatge és la comunicació en situacions socials significatives.
Una de les característiques principals de l’ensenyament per tasques és l’anomenat principi
del buit (gap principle). Segons aquest, la comunicació autèntica ocorre quan hi ha certs
buits de comunicació: buits d'informació (information gap) , buits de raonament (reasoning
gap) o buits d’opinió (opinion gaps) .
Els mestres poden fer servir aquest principi i crear situacions de comunicació autèntiques
proporcionant aquests buits i demanant als alumnes que els completin a través d’una
interacció cooperativa.
La repetició de tasques és una altra manera eficient de fomentar les habilitats
comunicatives. La innovadora tasca d’acompliment múltiple (multiple-performance-task)
combina els beneficis comunicatius del principi del buit amb els beneficis de la repetició
de tasques.
Consisteix en:
1. Demanar a 4 alumnes que llegeixin 4 textos diferents (jigsaw reading
activity) .
2. Comparteixen la informació amb un dels membres del seu grup, de
manera que cada alumne parla amb els tres membres del grup que no estan
familiaritzats amb el contingut del text.
3. Donant l'oportunitat a cada alumne de què ho repeteixi dues vegades, els
alumnes a més de tenir molt de temps de parla autèntica, també
adquireixen i guanyen fluïdesa, perquè se senten cada cop més segurs en
cada repetició.

Estratègia 4: Afegir la dimensió (inter-)cultural.
(Adding the (Inter-)cultural Dimension)
Els alumnes han de ser conscients de l’existència de codis culturals ocults i de les
formes lingüístiques i no-lingüístiques apropiades així com de les estratègies per
dirigir-se a elles. Necessiten que els ensenyin a com seguir el flux o el corrent de la
comunicació sense ofendre al company.
Una de les experiències més valuoses que l’AICLE pot oferir és tractar diversos temes des
de punts de vista culturals diferents. De manera que se n’adonin que altres cultures solen
veure les coses de manera distinta, i tenen valors i creences diferents.
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Estratègia 5: Fer-ho H.O.T
(Make it H.O.T)
Un ensenyament efectiu consisteix a crear entorns on els alumnes se sentin compromesos,
engrescats i envoltats de diferents tipus de pensaments. Michael Pohl, i d’altres, han
demostrat com la taxonomia de Bloom revisada, pot ser utilitzada per valorar o anivellar
les tasques, segons la demanda cognitiva que tinguin. I de com es pot convertir en una eina
poderosa per a planificar o programar unitats diferents, combinant-ho amb el concepte de
les intel·ligències múltiples de Gardner.
Un treball sistemàtic en la llengua és vital quan s’ensenya a pensar. S’ha de mostrar als
alumnes com expressar els seus pensaments d’una manera cada vegada més
complexa.
Every learning involves language learning or is language learning at the same time and (that)
communication, therefore is of overriding importance also in subject learning (Vollmer

2008:273)
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Annex 2: Criteris de selecció dels recursos del repositori EasyScience.

Recursos que apareixen al repositori EasyScience
Tipus de
recurs
Plantilla de
planificació
d'unitats
didàctiques
AICLE

Dossier:
Planning tools
for teachers
(Coyle, 2005)

Lesson plans

Project

planning
template

Kids astronomy
(website)

Criteris de selecció
Es tracta d’una plantilla útil per a la planificació d’unitats AICLE. Basada
en la plantilla realitzada per l’equip col·laboratiu CLIL-SI (de semi
immersió en llengua estrangera a l’aula inclusiva) de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Un AICLE exitós requereix mestres que es comprometin a fer
planificacions i unitats didàctiques alternatives per aconseguir un
aprenentatge efectiu. No existeix un sol model AICLE, per això, aquest
dossier guia als mestres en la tria del seu model. Escrit per una eminència
de la metodologia AICLE, la Dra. Coyle, de la Universitat de Nottingham.
Totes les unitats didàctiques estretes de L’ARC (Aplicació de Recursos al
Currículum), comparteixen una sèrie de característiques i criteris de
qualitat per les quals s’han triat per formar part del recurs. Totes les
propostes que s’han trobat en aquest espai són propostes de qualitat, fetes
i posades en pràctica per docents. Les unitats, a més de seguir una
metodologia AICLE, utilitzen el currículum com a organitzador de les
propostes. A més, proposen activitats variades i amb un enfocament
constructivista.
Recurs elaborat pel grup de recerca de la Universitat Autònoma de
Barcelona anomenat CLIL-SI. Mostra els elements que inclouen una
unitat AICLE de qualitat.

Una plataforma amb recursos educatius, activitats, vídeos, jocs, etc.
Aquest recurs compleix amb els següents criteris de qualitat: És interactiu,
respon a un procés constructivista del coneixement, és a dir, facilita
l’aprenentatge autònom de l’alumne. Té una interfície atractiva i fàcil
d’usar, són atractius per l’alumne i són intuïtius. És multimèdia i
hipertextual, té informació de qualitat amb un llenguatge adaptat als
destinataris a qui va adreçat. Per acabar, aquesta plataforma també respon
a les exigències curriculars de la matèria de ciències.
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NASA Kid's
Club
(Interactive
Webpage)

Easy Science
for Kids

Aquesta pàgina web interactiva està formada per un conjunt de jocs,
activitats interactives i imatges per estudiants d’infantil fins a 4t curs de
primària. Les activitats van del més simple al més complicat. A més de la
interactivitat, i d’adequar-se a les característiques dels estudiants als qui
va adreçat. Aquest recurs compleix amb la resta de criteris de qualitat dels
recursos educatius digitals, segons Moreira (2003) a l’apartat 4.4.2
d’aquesta memòria.
Pàgina de recursos per a pares, mares i tutors que ofereix articles, fitxes i
activitats per a descarregar. També inclou jocs interactius, idees i ajudes
per fer experiments científics, i vídeos de ciència.
Els criteris de qualitat bàsics que compleix aquest recurs, i per la qual cosa
s’ha afegit al recull de recursos del repositori EasyScience, s ón:
Interactivitat, interfície atractiva i intuïtiva, i s’adapta a les
característiques dels seus potencials usuaris. A més, respon a les
necessitats de desenvolupament del currículum escolar.

National
Geografic Kids

THE DR.
BINOCS
SHOW

Pàgina web interactiva i amb una interfície molt atractiva. Ofereix imatges
reals, informació d’aspectes curiosos dels animals, activitats, experiments
i molt més.

Vídeos educatius curts, que abracen molts continguts del currículum.
Amb imatges atractives, ofereix explicacions curtes i amb un llenguatge
senzill per als nens.

(Short videos)
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Annex 3: Organització repositori EasyScience.
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