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Resum: 

Al llarg de la història les societats han canviat i variant els patrons de comunicació entre elles, 

de la mateixa manera que les seves costums, creences i religions. Actualment, en ple segle XXI, 

estem immersos en diferents comunitats en constant canvi que estan evolucionant ràpidament, 

degut als avenços tecnològics i el seu ús a tot el món. L’era digital ha entrat amb força per 

quedar-se i facilitar la connexió amb les persones de llocs llunyans.  

 

L’anglès és la llengua més parlada per parlants no natius en el món. Normalment la utilitzem 

quan necessitem comunicar-nos amb algú que no parla el nostre propi idioma, o quan 

necessitem investigar en qualsevol cap , ja que molts dels articles acadèmics no han estat 

traduïts. Per tant, és un idioma que necessita ser conegut i utilitzat. Els infants comencen a tenir 

el seu primer contacte amb aquesta llengua a l’Educació Infantil, però no és fins a l’etapa 

d’Educació Primària quan els alumnes han d’interactuar plenament amb ella, ja que és una 

llengua estrangera obligatòria inclosa en el currículum escolar espanyol. 

 

L’internet ha garantit que les escoles tinguin accés al ciberespai i, d’aquesta forma, puguin 

utilitzar recursos dels quals abans no podien disposar. Amb el fi d’oferir una idea de les diferents 

possibilitats que les TIC poden oferir, en aquest treball he dissenyat i investigat un projecte 

didàctic, que té com a objectiu promoure la comunicació entre escoles de diferents països, en 

el meu cas Espanya i Suïssa, com una forma d’adquirir habilitats comunicatives en anglès a 

l’aula de l’escola primària.  

 

Paraules clau: aprenentatge de l’anglès, currículum acadèmic europeu, pràctiques d’intercanvi 

cultural, TIC 

 

Abstract: 

Throughout history societies have changed and varied the communication patterns within them, 

in the same way as their customs, beliefs and religions. Today, in the 21st century, we are 

immersed in different communities in constant flux that are evolving rapidly, due to the 

technological advances and their use all around the world. The digital era has entered with force 

to stay and make it easier to connect with people from distant locations.  

 

English is the most spoken language by non native speakers in the world. We normally use it 

when we need to communicate with someone who does not speak our own language, or when 
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we need to do research on any field, as many academic articles have not been translated. 

Therefore, it is a language that needs to be known and used. Infants begin to have their first 

contact with this language in Elementary Education, but it is not until the stage of Primary 

Education that students have to interact fully by using it, because it is a mandatory foreign 

language included in the Spanish school curriculum.   

 

The Internet has ensured that schools have access to cyberspace and in this way, they can make 

use of resources that they did not have previously. In order to offer an idea of the different 

possibilities that the ICT’s can offer, in this work I have designed and done research on a 

didactic project, which is aimed to promoting communication between schools of different 

countries, in my case Spain and Switzerland, as a way of acquiring English communicative 

skills in the primary school classroom. 

 

 

Keywords: English learning, European academic curriculum, cultural exchange practices, 

ICTs 
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1. Introducció: 

 

El marc teòric d’aquest treball està fonamentat amb les idees de Benedict Anderson sobre la 

identitat i els conceptes d’estat-nació que sorgeixen a partir de les llengües. D’altra banda, 

diferents estudis de la Comissió Europea sobre institucions escolars europees i l’ús de les TIC 

també contribueixen a una clarificació sobre la temàtica d’aquest treball enfocat a la millora de 

la llengua (en aquest cas l’anglesa) a l’aula d’Educació Primària. A part, es fa esment d’un 

estudi dut a terme per dues escoles primàries a la frontera d’Eslovènia amb Itàlia que recolza 

les TIC per potenciar les llengües que interactuen i s’aprenen en ambdós territoris. Per acabar, 

he volgut introduir part d’una vivència que vaig tenir l’any 2018 i que em va empènyer a fer 

aquesta recerca relacionada amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’aula 

d’anglès d’Educació Primària. 

 

Actualment tenim una població mundial molt diversa que destaca per haver desenvolupat una 

sèrie d’identitats diferents que, de mica en mica, han anat interactuant i creant els diferents 

conceptes de comunitat i estat-nació que coneixem avui dia. Aquest fet ha originat una gran 

diversitat de llengües i cultures que conviuen les unes amb les altres i que, amb els anys, la gran 

majoria de població mundial ha après a respectar, tot i que això es troba en un estat permanent 

de qüestionament. És el cas que descriuen Moya i Silveira amb el tema dels refugiats provinents 

de Síria. Hi ha estats com Alemanya que assumeixen un lideratge ètic envers les persones que 

han de migrar de casa seva per poder sobreviure, i d’altres que per una altra banda, prefereixen 

no fer-hi cas com és el cas d’Espanya, o directament l’obstaculitzen, com és clarament el cas 

d’Hongria (2016: 179-180). 

 

Les identitats es creen a partir d’interessos comuns que tenen diversos sectors de la població. 

Posteriorment, quan aquests individus, que comparteixen uns factors concrets, s’ajunten, creen 

grups d’interès que acaben convertint-se en la creació de comunitats que poden durar molts 

anys i fins i tot segles, com seria el cas de la religió (cristiana, musulmana, entre d’altres). 

 

“Nadie puede precisar la fecha de nacimiento de alguna lengua. Todas surgen 

imperceptiblemente de un pasado sin horizonte” (Anderson: 203-204). 

 

Benedict Anderson, en el seu estudi a Imagined Communities (1991), defensa que la difusió de 

les comunitats religioses va funcionar gràcies al fet que, en un començament, totes partien d’un 
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mateix idioma. En el cas del cristianisme el llatí, l’Islam amb l’àrab clàssic, etc.  Aquestes 

llengües partien de la premissa que totes eren enteses perquè eren les emprades pels textos 

sagrats i saber-les o no, et podia condicionar el fet d’accedir o no en aquestes comunitats. Això, 

no vol dir que no es parlessin altres idiomes o llengües en els diferents territoris, però sí que és 

necessari indicar, que eren les úniques que s’ensenyaven, ja que les altres no resultaven 

mereixedores de ser estudiades (31-37). 

 

No és fins a finals del segle XV, i principis del XVI que els llibres no es comencen a imprimir 

amb la llengua vernacla, aquella que la majoria de la població entén i parla. Aquest fet és produït 

pel capitalisme imprès. Això, origina que a poc a poc, l’ús de les llengües sagrades vagin 

perdent la seva vigència, i es comencin a devaluar perquè cada vegada queden més apartades 

de la vida quotidiana, i per tant, encara més de la vida eclesiàstica (Anderson: 68-71).  

 

Segons Delgado, en el seu estudi El espacio público como ideologia (2011), els estats a través 

d’una suposada mediació entre les diferents classes i grups socials han aconseguit produir una 

il·lusió real. Això implica que aquests, es donin suport, s’uneixin i acabin compartint metes i 

interessos comuns, per deixar de costat les desavinences entre els seus iguals. Aquest autor 

fomentat en les teories de Marx expressa que en realitat aquesta il·lusió serveix per amagar els 

diferents tipus d’exclusió, explotació i asimetries socials que puguin anar sorgint, així com 

també, influir i tenir el control de la producció i distribució per executar els interessos de la 

classe dominant (33-34). Així doncs, Delgado, també defensa que els estats-nació són d’alguna 

forma imaginaris, que depenen del subordinament de les experiències reals de cada membre.  

 

Anderson, indica que les diferents llengües escrites van establir els fonaments d’una 

consciència nacional que actualment encara està vigent. Per una banda, es van crear camps 

unificats d’intercanvis i comunicacions entre els diferents països i cap a la mateixa comunitat 

(que va començar a sentir pertinença entre els seus semblants). La llengua impresa va fer 

possible que tots aquests canvis es produïssin a la població, deixant patent doncs que la 

interacció i la convergència entre el capitalisme (relacions productives), la tecnologia 

(impremta) i la diversitat lingüística, creessin les comunitats imaginades, i d’aquesta manera, 

l’inici dels diferents nacionalismes (72-75). Així doncs, descriu a la comunitat imaginada com 

aquella on els seus membres mai es coneixeran (tots) entre ells, però en el pensament de cada 

un dels que hi formen part, hi haurà la imatge del conjunt de tots, de manera que tindran la 

consciència d’una identitat col·lectiva (1991: 23). 
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Calhoun, indica que Imagined Communities és molt més que un estudi sobre el nacionalisme 

(2016: 11-17). Aclareix que Anderson aprofundeix en els diversos estudis dels imaginaris 

socials, de les formes  culturals institucionalitzades per crear diferents realitats, i de constituir 

diferents pràctiques que es duen a terme als diferents estats-nació. 

Tanmateix, també destaca que, el capitalisme imprès anunciat per l’autor de l’estudi, és una 

forma de capitalisme que dóna suport al desenvolupament de les llengües mencionades amb 

anterioritat i que de forma condicionant les apodera per potenciar la comunicació i crear 

consciència d’una identitat compartida amb les persones d’un mateix territori. 

 

Segons Anderson, al segle XIX, el creixement general de l’alfabetització, el comerç, la 

indústria, les comunicacions i les burocràcies estatals van crear impulsos per a la unificació de 

les llengües vernacles a cada un dels territoris corresponents (1991: 116). 

D’altra banda, el creixement de les migracions a diferents països, ja fossin per estudis, negocis, 

guerres o plaer, van potenciar el coneixement d’altres llengües que es van anar instaurant a poc 

a poc, obtenint d’aquesta manera a les comunitats bilingües. A part, l’increment de la tecnologia 

va proporcionar un canal de difusió molt eficaç que arribava també a aquelles persones amb 

menys recursos i amb un nivell d’alfabetització baix, o gairebé nul.  

Així doncs, els principals Estats d’Europa es van convertir en territoris  multilingües, en els 

quals els seus límits fronterers no coincidien mai amb les comunitats del llenguatge (158-166). 

 

Segons un estudi de TNS Opinion & Social network,  demanat per la Comissió Europea, 

actualment a la Unió Europea hi ha 23 llengües oficials reconegudes i més de 60 llengües 

regionals i minoritàries, a part d’una multitud de llengües diferents parlades per les comunitats 

immigrants (2012: 2). Aquest estudi també reflecteix que la majoria de persones que formen 

part de la Comunitat Europea opinen que s’hauria de parlar com a mínim una llengua estrangera 

a part de la llengua materna, i que la forma per aprendre-la és a través de l’escola (100-109). 

La llengua més parlada a Europa és l’alemany, seguida per l’italià, l’anglès, el francès, 

l’espanyol i el rus. Així i tot, en l’estudi mencionat, l’anglès és aquella llengua que els europeus 

són més capaços de parlar, i que troben més útil a l’hora d’emprar amb un 67% d’europeus que 

així ho indiquen (2012: 141) 
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Gràfic extret de l’estudi de TNS Opinion & Social network de la Comissió Europea (2012) 

 

 

D’altra banda, el mateix estudi difós per la Comissió Europea, indica que només 

aproximadament un 20% dels europeus són actius a l’hora d’aprendre una llengua, això indica 

que la majoria dels europeus són inactius, és a dir, que no han après una llengua recentment, 

que possiblement aprendran o no una llengua en un període de temps curt, o bé que mai han 

après una altra llengua que no sigui la seva materna. Curiosament, segons les dades que es 

poden observar a l’estudi, un 41% dels espanyols diuen que no han après mai a parlar cap altra 

llengua a part de la seva, conjuntament amb Portugal (48%), i Itàlia i el Regne Units (els dos 

amb un 32%). Tot i això, els europeus (amb un 79%) creuen que l’anglès és aquella llengua que 

els infants han d’aprendre de cara el seu futur (2012: 56). 
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La manera més comuna d’aprendre una llengua estrangera és a l’escola. Dues terceres part dels 

Europeus (68%) han après una llengua d’aquesta manera. Altres mètodes són adoptats de 

manera menys amplia (European Commission, 2012: 100). 

 

A les escoles europees, un estudi també en mans de la Comissió Europea elaborat per Eurydice, 

afirma que l’Educació Primària a la majoria de països de la Comunió Europea ocupa més anys 

d’aprenentatge que l’Educació Secundària. Pot durar entre 4 i 7 anys essent aquesta la xifra 

d’anys més elevada en què s’hi forma part (2018: 9). En cada país, hi ha un temps d’instrucció 

per cada matèria que no és flexible, és a dir, hi ha un nombre determinat d’hores per dur a terme 

que són inamovibles, i n’hi ha que sí que ho són.  En el cas d’Espanya, el temps d’instrucció 

flexible que tenen les escoles depèn de cada Comunitat Autònoma i de les matèries que aquestes 

vulguin impartir. En el cas dels altres països, també depèn de les matèries que més desitgin 

instruir, però hi ha alguns que prefereixen reservar aquest espai per fer sortides educatives, 

educació no formal, o bé treballar en una segona llengua estrangera. Aquest serien els casos 

d’Albània, Hongria, Montenegro, o Grècia entre d’altres (13-17). 

 

Pel que fa a la distribució d’hores lectives de tots els països, la Comissió Europea, indica que 

la lectura, l’escriptura i la literatura són els elements destinats a tenir més hores en el currículum 

de cada territori especialment a l’Educació Primària, puntualitzant que el nombre òptim d’hores 

són 946. Tot i així, les hores varien entre els diferents països essent 1656 hores el nombre més 

elevat a França, en el cas d’Espanya en són 1084, i 525 hores a Croàcia sent aquesta xifra el 

nombre més baix. Les Matemàtiques és l’element del currículum en segona posició als estats 

europeus. La Comissió Europea determina que 503 hores són el mínim que hauria de fer cada 

país, però tal com succeeix amb les matèries anteriors, la instrucció de les matemàtiques varia 

segons el país des de 300 hores a Bulgària, fins a 1310 que en fan a Portugal. En aquest cas 

Espanya té comptabilitzades un total de 858 hores de matemàtiques a tota la Primària. Les 

Ciències Naturals i les Ciències Socials representen una part molt petita del currículum de 

Primària, tot i que a l’Educació Secundària, varia considerablement. Les altres matèries com 

Llengua Estrangera, Educació Física, Educació Artística, Religió/Educació en valors, o les TIC 

varia en funció de cada país, i no hi ha una quantitat determinada d’hores reconegudes per la 

Comissió Europea (2018: 18-30). 

 

En el següent gràfic es veu una comparativa entre el nombre d’hores d’aprenentatge de la 

segona llengua, en aquest cas l’anglès dels següents països: Dinamarca, Alemanya, Grècia i 
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Espanya. Les barres de color vermell són les hores que es fan a Educació Primària, i les de color 

blau les que es fan a Educació Secundària per cada curs. (Per veure més comparacions vegeu 

annex 1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfics extrets de l’estudi d’Eurydice de la Comissió Europea (2018). 

 

L’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les escoles, ha suposat un 

impacte important en termes d’Educació a totes les escoles europees. Les TIC han suposat 

deixar enrere un tipus de sistema educatiu, en part obsolet, per donar pas a un altre basat en les 

diferents competències bàsiques que ha d’adquirir una persona per tal de ser competent en el 

sistema actual i les intel·ligències múltiples que defineixen en part a cada persona. A mesura 

que els diferents elements electrònics s’han adoptat a l’escola s’ha pogut observar canvis 

importants en l’aprenentatge educatiu de tots els cursos que formen part de l’educació 

obligatòria.  

 

Wastiau indica, (com ja va citar Prensky, 2004, al seu llibre Digital Game-based Learning) que 

l’ús de noves tecnologies com els portàtils, tauletes i mòbils són una eina molt útil en l’educació 

i que aquest fet es va incrementant a mesura que va passant el temps (2013: 13). 

 

En l’estudi elaborat per Wastiau, s’ha revelat que a dintre la Unió Europea hi ha escoles amb 

bretxes tecnològiques que varien aproximadament en un 60%. És el cas de països com 
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Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia o Espanya que tenen un desenvolupament més òptim 

de les tecnologies a les aules (80%), i el cas de Bulgària, Croàcia, Grècia, Hongria, Eslovènia i 

Itàlia, entre d’altres, que estan menys desenvolupats i no tenen el mateix ús i accés d’aquestes 

tecnologies a l’Educació Primària (no més d’un 20%) (2013:14-15).  

Així i tot, Cavaion, en una recerca educativa experimental duta a terme entre escoles frontereres 

d’Itàlia i Eslovènia, on com s’ha vist en el paràgraf anterior no tenen els suficients recursos 

tecnològics, afirma que la interacció entre els alumnes d’aquests dos països a través de les TIC 

ha motivat el seu interès per aprendre les seves respectives llengües (2014: 285) . En aquest 

estudi, es plantejaven preguntes que els duien a dubtar de l’efecte que podrien tenir les noves 

tecnologies des del punt de vista logístic i de sostenibilitat, així com el funcionament de la xarxa 

virtual, els problemes d’organització, els de finançament i els de metodologia que hi poguessin 

sorgir.  

 

La conclusió final de l’estudi de Cavaion, va concloure sense cap mena d’entrebancs dels quals 

s’havien plantejat amb anterioritat. Cap d’ells havien afectat al desenvolupament de la 

investigació, ja que la motivació dels mestres i de tots els que hi formaven part així ho varen 

fer possible. Les aproximacions virtuals amb els infants, i la motivació que els proporcionava 

fer l’ús de les noves tecnologies van fer possible un increment de les dues llengües que aprenien 

ambdós territoris diferents, i l’increment de l’efectivitat de cada alumne, i els diferents valors 

multiculturals (2014: 288).  

 

A Espanya, també s’han dut a terme trobades cibernètiques amb altres escoles d’arreu del món. 

En particular em referiré a una en la que jo també vaig participar en una escola de Mallorca, 

situada a Magalluf anomenada Cas Saboners.  

En aquesta escola l’impacte multicultural era plenament visible. Nens i nenes de tot el món 

interactuaven entre ells en les diferents classes de primària on la llengua vehicular era el català. 

Aquests infants parlaven a part del català i el castellà les seves llengües natals, que podien variar 

considerablement les unes de les altres. Entre aquestes s’hi trobava el japonès, el xinès, el 

portuguès, l’hindú, el pakistanès, l’anglès o bé alguna llengua de caràcter regional del sud 

d’Àfrica, entre d’altres.  

 

Molts d’aquests infants eren absentistes escolars, ja que durant algunes temporades tornaven 

als seus respectius països per passar temps amb les seves famílies, especialment, per la 

temporada d’hivern quan els seus pares no treballaven i es trobaven en situació d’atur. Els 
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alumnes de l’aula de 3r de Primària tenien la necessitat de saber com estaven els seus companys 

de classe, i per tant, es va iniciar un projecte per tal que aquests infants poguessin estar 

comunicats els uns amb els altres a través de l’ajuda de les noves tecnologies.   

 

A partir d’aquí es van establir relacions amb les famílies i els diversos professors de les escoles 

en les quals assistia l’alumnat absentista per tal de poder contactar a través de la xarxa amb 

aquests alumnes i descobrir noves cultures i aspectes de diferents parts del món. D’altra banda, 

una auxiliar de conversa que havia format part de l’escola l’any anterior (2017) estava vivint a 

Boston i també es va poder contactar amb ella.  L’idioma per poder relacionar-se amb les 

persones que formaven part d’aquest projecte va ser l’anglès.  

 

La necessitat de formular preguntes i respostes en anglès per conèixer els diferents 

esdeveniments que succeïen a l’entorn dels alumnes i l’auxiliar de conversa en qüestió van 

fomentar l’ús de l’anglès, i els infants van interioritzar l’estructura de la llengua anglesa. Les 

TIC van motivar a l’alumnat, ja que podien veure l’entorn en el qual ells es trobaven,  i la 

necessitat de saber com vivien en aquells indrets van fomentar un aprenentatge constructivista 

i van incrementar l’ús de la parla anglesa.  

 

La investigació que he dut a terme per elaborar aquest treball ha consistit a fer una comparació 

entre diferents sistemes educatius per veure aquells factors que poden influir en una millora del 

sistema educatiu respecte a l’aprenentatge de la llengua anglesa a Espanya, concretament he 

analitzat els currículums educatius de primària de Suècia, Finlàndia i Suïssa on el nivell de 

llengua anglesa és més elevat tal com indica Education First (2019). A part, he dut a terme un 

estudi pràctic a una escola de primària anomenada CC Es Liceu, situada al Pont d’Inca, a 

Mallorca, on s’han pogut establir comunicacions a través de les noves tecnologies amb una 

escola de Suïssa per fomentar l’ús de l’anglès. 
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2. Objectius: 

 

Els objectius que em vaig marcar per dur a terme aquest treball d’investigació van ser pensats 

per tal d’arribar a una millora educativa de l’anglès a dintre l’aula d’Educació Primària, dels 

quals destaquen els següents: 

 

• Comparar diferents sistemes educatius (suec, finlandès, suís i espanyol) en matèria 

d’anglès. 

• Analitzar els diferents sistemes educatius mencionats i comprovar les diferències que 

tenen.  

• Analitzar l’activitat educativa que va dur a terme l’escola primària Cas Saboners a través 

de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  

• Dur a terme una activitat educativa per mi mateixa en una escola primària amb un 

context social diferent que el de Cas Saboners.  

• Comprovar si l’ús de les tecnologies pot fomentar l’ús d’una llengua estrangera a l’aula 

primària.  

•  Demostrar que la comunicació amb gent d’altres països pot fomentar l’efectivitat i els 

valors socials dels infants envers els altres. 

• Analitzar els resultats finals del meu estudi de camp sobre la llengua anglesa i les TIC 

a l’aula d’Educació Primària.  
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3. Metodologia utilitzada  

 

La metodologia utilitzada per fer aquest estudi va sorgir a partir dels objectius que em vaig 

marcar en un principi per aprofundir en la investigació d’aquest treball:  

 

• Investigació de diferents sistemes educatius en matèria d’anglès per veure de quina 

forma funcionaven. 

• Anàlisi teòric i crític de diferents sistemes educatius. 

• Metodologia basada per projectes emprada al CEIP Cas Saboners en comparació als 

diferents sistemes educatius analitzats.  

• Ús de les TIC per potenciar la llengua anglesa a l’escola Primària.  

• Grups cooperatius per l’observació d’un increment de l’aprenentatge de la llengua 

anglesa i de l’afectivitat entre iguals. 

• Anàlisi de totes les dades obtingudes en el present estudi 
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts 

 

L’estructura d’aquest treball parteix de la recerca, comparació i anàlisi crític dels currículums 

de diferents sistemes educatius establerts a Europa en matèria d’anglès i l’ús que fan de les TIC, 

en concret dels currículums educatius de Suècia, Finlàndia, Suïssa i Espanya per observar i 

analitzar les diferències en matèria d’Educació que sustenten cada un d’aquests països. 

Posteriorment, s’ha fet una anàlisi de l’activitat educativa que es va dur a terme a l’escola 

primària CEIP Cas Saboners i quins mètodes tecnològics van utilitzar perquè així fos possible. 

Per concloure amb l’estudi, s’ha dut a terme una part pràctica en un centre amb un context 

completament diferent de l’anteriorment mencionat, CC Es Liceu, per contrastar i valorar si 

l’ús de les TIC podia influir en la millora de l’aprenentatge de l’anglès i crear lligams efectius 

entre les persones implicades, i no fos merament fruit de la fortuïtat i idoneïtat de les 

característiques del CEIP Cas Saboners. Aquesta part pràctica també ha constat de la 

participació d’una escola de Suïssa anomenada Laubegg, concretament de la part de parla 

alemanya del cantó de Zurich, que ha volgut cooperar en l’elaboració d’aquest estudi i s’ha 

mostrat col·laboradora accedint que un grup d’infants de 5è grau d’estudis primaris formessin 

part d’aquest projecte/estudi.  

 

• Comparació dels sistemes educatius de Suècia, Finlàndia, Suïssa i Espanya 

 

A Suècia, segons la Swedish National Agency for Education, el llenguatge és una eina primària 

que els humans utilitzen per pensar, comunicar i aprendre (2018: 34). És precisament per aquest 

motiu, que l’aprenentatge de la llengua anglesa és molt important en aquest país. Com el 

currículum indica, l’anglès forma part de la seva vida quotidiana, ja sigui a l’hora de treballar, 

estudiar, d’interactuar amb diferents contextos socials, en la política, l’educació, o bé en factors 

econòmics.  

 

L’objectiu de l’aprenentatge d’aquesta llengua com bé descriu la Swedish National Agency for 

Education, és ajudar a l’estudiant a desenvolupar les seves habilitats per utilitzar l’anglès en 

diferents contextos i finalitats a través de la parla i l’escriptura. Segons el sistema suec, 

l’aprenentatge de l’anglès ha de permetre als estudiants entendre i interpretar el contingut de 

l’anglès parlat i de textos diferents, així com expressar-se i comunicar-se oralment i de forma 

escrita. Tanmateix, també els ha de permetre utilitzar estratègies per entendre i fer-se entendre 

quan el nivell no sigui l’adequat. D’altra banda, també han de ser capaços d’adaptar el 
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llenguatge, i reflectir les condicions de vida, socials i culturals dels diferents països de parla 

anglesa (2018: 34-35).  

 

L’aprenentatge de l’anglès a Suècia comença al primer any de l’Educació Primària, i se separa 

per cicles, de primer a tercer i de quart a sisè. En el primer cicle, pel que fa als continguts en 

comunicació, han d’estar relacionats amb àrees temàtiques que siguin familiars per l’estudiant, 

i que siguin basats en interessos, persones i llocs, així com aspectes relacionats amb la forma 

de vida dels països anglosaxons. 

 

 Els continguts de lectura i escolta (Reading i Listening) van relacionats amb la lectura de textos 

i l’escolta de l’anglès a través de qualsevol mitjà de comunicació. D’aquí, els alumnes han de 

desenvolupar les habilitats necessàries per aprendre instruccions simples i descripcions; 

diferenciar tipus de diàleg i conversacions; conèixer paraules i frases que els envolten; ser 

capaços de dramatitzar textos literaris; i descobrir cançons, pel·lícules, rimes, poemes i relats 

per posteriorment relacionar-los amb la capacitat de comunicació.  

 

Per acabar, a través de la parla, l’escriptura i el diàleg (Speaking, Writing i Discussing) han de 

ser capaços de fer presentacions, descripcions i missatges simples, i formular cançons, rimes i 

dramatitzacions. (Swedish National Agency for Education, 2018). 

 

Pel que fa al segon cicle, el contingut en comunicació té els mateixos apartats, però se’ls hi 

suma també les temàtiques d’esdeveniments, activitats, visions, emocions i experiències. Tot i 

que en aquest apartat sembla que no varia gaire el que es fa d’un cicle a l’altre, a l’àrea de 

Listening i Reading varia notablement.  

 

A part dels aspectes que ja es treballaven anteriorment, en aquest curs, la Swedish National 

Agency for Education, indica que els alumnes han d’adquirir estratègies per cercar informació 

de textos en llengua anglesa a través d’internet i d’altres mitjans de comunicació. D’altra banda, 

ja es treballa la pronunciació, l’entonació, les estructures gramaticals, com es lletregen les 

paraules, expressions lingüístiques, els diferents tipus de llenguatge, i com els diferents tipus 

d’expressions s’utilitzen per iniciar i completar conversacions i comunicacions. Per concloure, 

a l’àrea de Speaking, Writing i Discussion han de demostrar que totes les destreses adquirides 

tant a la lectura com a l’hora d’escoltar, també les poden produir en textos orals i escrits.  
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Segons la Swedish National Agency for Education, hi ha cinc tipus de graus que es poden 

assolir a l’assignatura d’anglès: A, B, C, D i E; essent A la nota més alta i E la més baixa.  

 

Per una altra banda, es poden visualitzar diferències significatives en el currículum finès 

confeccionat per la Finnish National Agency for Education el 2004. Per començar l’estudi d’una 

llengua estrangera és una matèria troncal. Si es comença amb l’estudi d’aquesta llengua abans 

del 3r grau d’educació primària (no es té perquè fer-ho), l’aprenentatge es focalitza en la 

comprensió, repetició i aplicació del que l’alumne ha sentit i ha de retransmetre de forma oral.  

 

D’altra banda, la instrucció de l’idioma recau en les experiències de l’infant anteriors, i això el 

converteix en un aprenentatge funcional. Aquest idioma estranger no té per què ser l’anglès, 

pot ser qualsevol altra llengua. Tot i així, els objectius són els mateixos per totes les llengües 

estrangeres.  

 

Els objectius generals són que l’estudiant sigui conscient del llenguatge i del seu significat; 

sentir-se encoratjat per parlar la llengua a través d’escoltar-la i entendre-la; agafar una base per 

l’estudi dels llenguatges; i prendre interès per una llengua viva en diferents cultures.  

 

Els continguts relacionats amb la llengua estrangera són el dia a dia, l’entorn immediat, la casa 

i l’escola. L’aprenentatge es fa a través de cançons, nanes i jocs. Un altre contingut que es 

treballa són els trets generals d’informació del territori, cultura i llengua de la regió de la llengua 

estrangera que s’estigui aprenent.   

 

Una vegada s’arriba al 3r Grau de Primària la instrucció de l’alumnat recau en situacions molt 

concretes i determinades que principalment seran tractades de forma oral, tot i que 

posteriorment s’anirà afegint l’ús de l’escriptura gradualment. En aquesta etapa que dura fins 

al 6è Grau, segons la Finnish National Agency for Education (2004), els objectius són el nivell 

de l’idioma, les habilitats culturals i les estratègies d’aprenentatge. 

 

En el primer objectiu l’alumne ha d’aprendre informació bàsica relacionada amb ell mateix, i 

els del seu cercle més proper així com comunicar-se amb la llengua depenent de les necessitats 

del seu interlocutor. També haurà d’entendre el contingut del discurs a través de les rutines de 

cada dia, amb el suport d’una situació que ho faci possible, i també aprendrà a escriure 

missatges curts basats en les necessitats i les experiències.  
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En el segon, haurà d’aprendre la cultura de la llengua apresa i apreciar les diferències que 

existeixen entre la cultura finesa i la del territori de la llengua en qüestió, i aprendre a 

comunicar-se de manera natural cap a la cultura apresa. 

 

En l’últim, l’alumne haurà d’aprendre totes les estratègies que l’afectin a l’hora d’aprendre una 

llengua així com per exemple utilitzar llibres de text, diccionaris, paraules noves que vagin 

descobrint per ells mateixos, reconèixer els seus punts forts i dèbils quan aprenguin la llengua, 

i avaluar el seu treball i habilitat de la llengua en les diferents àrees.  

 

Com a continguts a part dels mencionats amb anterioritat en l’etapa anterior, també hauran 

d’aprendre aspectes rurals i urbans, les funcions del temps lliure relacionades amb la seva edat 

i hauran de fer negociacions en diferents situacions. 

Les estructures que aprenen són les principals estructures gramaticals a partir de la 

comunicació, i el sistema d’escriptura quan sigui necessari.  

 

Pel que fa a les estratègies en comunicació, els infants han de reconèixer les principals idees 

d’un discurs o d’un text escrit, trobar informació específica en un text o de forma oral, planejar 

el missatge que volen transmetre, recolzar-se en la comunicació no verbal, i produir i interpretar 

textos.  

 

Quan els infants acaben aquesta etapa, han d’haver adquirit segons la Finnish National Agency 

for Education, un nivell A2 en comprensió i escolta, un A1 en la parla, un A2 en la comprensió 

de textos, i un A1 en l’escriptura.  

 

De totes maneres, la Finnish National Agency for Education el 2014, va renovar en certa forma, 

o millor dit va actualitzar apartats del currículum educatiu finlandès, i des del 2014 que 

l’aprenentatge de llengua estrangera, així com la resta de matèries impartides, es fan de forma 

transversal, tot i que segueixen regint-se per la mateixa estructura. 

 

A Suïssa els territoris es divideixen per cantons. En aquests, no hi ha una llei educativa concisa 

per tot el país, ja que cada cantó s’administra el seu programa educatiu. Tot i així, sembla que 

aquest fet està canviant, i que arribaran a un consens en termes d’educació a gairebé tots els 

cantons. Com que encara no s’ha donat el cas, m’he centrat en el currículum d’anglès del cantó 

de Zurich.  
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Segons la Pädagogischen Hochschule Zürich  realitzat el 2010, el currículum utilitzat al cantó 

de Zurich, està basat en els nivells del Marc Comú Europeu de referència per les llengües de la 

Unió Europea aportant d’aquesta manera, les competències comunicatives i les explicacions 

per a la seva avaluació.  

 

El currículum insisteix en la situació social que es viu a Suïssa. És un país multicultural on 

conflueixen molts idiomes diferents, i el qual, necessita les llengües estrangeres per poder 

assolir un compromís amb la seva societat. La importància de les llengües no tan sols recau en 

la comunicació social, sinó que també és important de cara al futur laboral. Per tant, a l’escola 

primària els infants desenvolupen les competències comunicatives bàsiques de la comunicació. 

Els continguts que es treballen van dirigits i es corresponen als interessos i experiències 

específiques de cada edat. Les tasques a fer es basen en situacions realistes, i per tant, els 

alumnes poden treballar la llengua de forma activa.  

 

El sistema educatiu suís considera la transmissió exitosa d’un missatge més importat que la 

seva correcció lingüística especialment al començament de l’adquisició d’una llengua 

estrangera. Per tant, a l’Educació Primària l’atenció se centra en la recepció i la producció oral 

de missatges. A mesura que el nivell de la llengua estrangera va augmentant, es capacita als 

alumnes perquè facin escriptura lliure. Els conceptes previs dels alumnes prenen importància a 

l’hora d’aprendre l’anglès, ja que els ajuda a la comprensió dels diferents textos.  

El sistema educatiu suís avalua els resultats a través de presentacions breus després d’haver fet 

una preparació escrita, ja que considera que només amb un ús cada vegada més independent de 

la llengua, es poden garantir presentacions espontànies. També prenen molta importància a la 

pronunciació, a la melodia i a l’entonació. Tots aquests aspectes els treballen a partir de rimes, 

poemes, cançons i textos curts.  

 

Segons Pädagogischen Hochschule Zürich, als estudiants més avançats se’ls demana que 

investiguin les regles de l’anglès per si mateixos i que ho cerquin a un llibre de referència. 

L’autonomia que això representa fomenta l’escriptura en llengua anglesa i els fa tenir una 

reflexió lingüística on també observen les similituds i diferències de la llengua estrangera amb 

la seva vehicular, i amb altres per així comprovar que hi ha molts elements en comú en les 

diferents llengües.  
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Els infants del sistema educatiu suís no tenen contacte amb l’anglès fins a 3r de Primària, tot i 

que depenent de les escoles el poden començar a tenir a segon. Dues hores a la setmana és la 

mitjana d’hores destinades a l’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Primària (aquestes poden 

varia en cursos més avançats).   

 

Per acabar amb la comparació dels currículums, s’ha de destacar que el currículum que més 

s’assembla a l’espanyol és el suís. Els dos parteixen de la base del Marc Comú Europeu de 

referència per les llengües. Tal com indica el Real Decret 126/2014 en el qual s’estableixen les 

bases  del currículum bàsic de l’Educació Primària a Espanya, i una de les lleis d’Educació més 

recents de l’Estat espanyol, la LOMQUE (2014), ha establert al currículum referent a la primera 

llengua estrangera que es parteix d’un nivell competencial bàsic i que per tant, és imprescindible 

que s’hagin de partir de contextos familiars per aprofitar els coneixements previs adquirits i les 

capacitats i experiències de l’infant. 

El currículum també indica que el joc i un ús de la llengua real i motivador poden ser els factors 

per establir les bases d’adquisició de la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès.  

 

El currículum espanyol està dividit en quatre grans blocs; el primer tracta de la comprensió de 

textos orals, on es marquen els aspectes a treballar com l’estratègia de comprensió, els aspectes 

sociolingüístics i culturals, les funcions comunicatives, els patrons sonors, accentuals, rítmics i 

d’entonació, entre d’altres; el segon bloc també tracta de la producció de textos orals, però en 

aquest cas estableix que és a través de l’expressió i la interacció, i estableix els paràmetres per 

treballar l’execució, la lingüística, la paralingüística, i la funció comunicativa; el tercer tracta 

de la comprensió de textos escrits, on també apareixen els continguts a seguir; i el quart tracta 

sobre l’expressió i interacció de la producció de textos escrits i també es comenten tots els seus 

paràmetres. 

Cada bloc presenta els seus continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge 

avaluables.  

 

Com es pot veure els currículums de Suècia, Finlàndia i Suïssa es diferencien molt entre ells. 

El currículum espanyol i el suís, amb un primer cop d’ull, no difereixen tant de la metodologia 

que utilitzen l’un de l’altre. Tot i així, amb l’anàlisi a continuació es comprovarà si és veritat 

que no canvien tant, i en quins aspectes s’influeixen més.  
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Segons l’EF (2019), Suècia és el país europeu amb més aptituds per utilitzar i parlar la llengua 

anglesa. De fet en un rànquing elaborat per ells mateixos, està situat en el número 1 (tant en 

l’àmbit europeu com mundial). Després ve Finlàndia on també marca  un nivell molt elevat de 

l’anglès amb la posició número 6 a Europa i la 8 mundialment parlant. Posteriorment es troba 

Suïssa amb la 15a posició mundial i la número 12 a escala europea, també amb un nivell molt 

elevat. Per acabar, en el rànquing Espanya està situada en la posició número 32 a mundialment 

i a la 23 a Europa de 32 països que participen en el rànquing. Aquesta posició està valorada 

amb un nivell mitjà de llengua anglesa.  

 

• Anàlisi dels diferents sistemes educatius. Comprovació de les seves diferències. 

 

Una vegada feta la comparació dels quatre sistemes educatius, el primer factor que s’ha 

d’analitzar és l’edat en què comença cada currículum l’aprenentatge de la llengua anglesa. Tant 

el  currículum suec, com l’espanyol, inicien l’estudi de l’anglès al primer curs de Primària. El 

finlandès (amb opcions de començar abans) i el suís a tercer. Per tant, l’edat dels infants a cada 

sistema educatiu en començar la matèria d’anglès pot variar fins a tres anys. En principi aquest 

fet no hauria de ser especialment rellevant a l’hora de determinar el nivell dels infants quan 

acaben primària (o els estudis obligatoris), ja que com es pot comprovar a Suècia i Espanya 

inicien els estudis al mateix temps, i els seus nivells són completament diferents. Resulta més 

curiós que els infants que comencen els seus estudis anglesos a tercer de primària, és a dir, tres 

anys després, obtinguin millors resultats que la població espanyola.  

 

Un altre punt a examinar és l’entorn social de cada país. Pel que fa a Suècia l’anglès està molt 

arrelat en el dia a dia, ja que s’utilitza constantment a tot arreu. A Finlàndia, l’aprenentatge 

d’una llengua estrangera és una matèria troncal, com ja he indicat anteriorment, però això no 

significa que l’anglès sigui obligatori. Depèn de les necessitats de cada alumne, tot i així com 

han de fer assignatures de forma transversal, l’anglès és aquella llengua que els serveix per 

cercar, per tant, l’utilitzen en tot moment. Pel que fa a Suïssa, el currículum estableix que és un 

país pluricultural i que per atendre a la necessitat de la comunicació, l’anglès és un idioma molt 

important que és necessari aprendre. Per finalitzar, el currículum espanyol determina que per 

fer front a la societat actual en la qual les fronteres dels països estan desapareixent, 

l’aprenentatge de l’anglès pot afavorir les comunicacions.  
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A diferència dels altres currículums, l’espanyol, no fa referència a una suposada convivència al 

país amb altres llengües que no formen part del territori. Tampoc la fa amb el fet que s’hagi de 

conviure dia a dia amb l’anglès com especifiquen els sistemes educatius dels altres països, tot i 

així sí que especifica que la societat és cada vegada més multicultural i que per aprendre a 

respectar-la a través dels valors cal aprendre la llengua.  

 

Tots els sistemes educatius analitzats estableixen que l’aprenentatge de la llengua anglesa està 

basada a dotar a l’alumne/a d’eines per poder desenvolupar les seves habilitats, estratègies i 

competències lingüístiques per poder conviure millor en societat. Tot i així, el currículum 

espanyol, a diferència dels altres, no fa esmena a la necessitat d’aprendre aquesta llengua per 

tenir accés, més endavant, a una vida laboral com sí que fan els altres sistemes educatius. El 

sistema educatiu espanyol (en part i en comparació amb els altres), no dóna a l’anglès la 

importància necessària com perquè la població vegi aquest idioma com a fonamental i de 

caràcter funcional dintre de l’educació bàsica de cada persona. La metodologia d’ensenyament 

de cada país és diferent. Dels quatre països només n’hi ha dos que utilitzin una metodologia 

basada en el llibre de text. Un és Espanya, i l’altra Suïssa. Tot i així, el tipus de llibre que usen 

al sistema educatiu suís, no té res a veure amb l’espanyol. La majoria d’exercicis que hi ha al 

llibre són de Speaking i Reading, tot i que també n’hi ha de gramàtica (vegeu annex 2). 

 

A la primera etapa, a Suècia i Espanya hi ha quatre aspectes definits que es treballen per igual 

a ambdós territoris:  Reading i Listening (aprenentatge a partir d’alumnes en funció passiva); i  

Writing i Speaking (els alumnes aprenen essent part de factors actius). De totes maneres, el 

sistema suec també inclou la Comunicació i la Discussió com a part dels aspectes a treballar 

dintre del currículum, cosa que l’espanyol fa només amb l’aspecte comunicatiu, s’ha de dir que 

sense tanta incidència com el suís, i l’aspecte de la discussió no el treballa. Pel que fa a 

Finlàndia, es desmarca d’aquests dos països en el sentit que, a la primera etapa (els que escullen 

fer-la), es dediquen només al Speaking i al Listening. Aquest fet provoca que la part gramatical 

la deixin per més endavant, i que no li prestin importància. L’alumne es dedica a repetir el que 

ha escoltat, i així és capaç d’anar interioritzant les bases gramaticals de l’anglès sense haver 

d’escriure-les o llegir-les, ja que l’alumne, segurament, encara no està preparat per fer cap 

d’aquests dos procediments en llengua estrangera. Els dos camins que segueixen aquests països 

són diferents entre sí, i realment no es pot determinar si una manera és millor que l’altre, ja que 

a cada lloc la utilitzen de forma diferent, i no seria correcte posicionar-se a favor d’una o altra. 

Totes les metodologies són igual de bones, i depèn de l’estudiant, i de com el professor és capaç 
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d’arribar a cada un dels seus alumnes. En aquest apartat no he mencionat Suïssa, ja que no inicia 

l’aprenentatge de l’anglès fins a 3r de primària, i en aquest treball serà considerat com si fos 2n 

cicle.  

 

En el segon cicle, Suècia opta per ampliar els continguts de Listening i Reading, ja que amb la 

gran base adquirida anteriorment del Writing, Speaking i Discussion, ja poden mostrar les 

destreses que han anat adquirint. El currículum finès varia molt respecte al primer cicle, ja que 

es comença a tractar temes molt concrets i en el moment que veuen que tenen una base sòlida 

del Speaking, també afegeixen l’escriptura a poc a poc. Respecte a Suïssa, i sobretot al 

començament, el Speaking i el Listening són les matèries que més importància se’ls dóna. De 

totes maneres per treballar la gramàtica i l’escriptura, els alumnes ja ho fan de forma 

independent,  en cursos més elevats utilitzant un llibre de referència, així com la lectura. Pel 

que fa a Espanya, segueixen amb el mateix tipus de programa de Reading, Speaking, Writing i 

Listening durant tots els cursos de primària. Tot i que cada país tracta aquests temes a la seva 

manera, els quatre treballen en menor o major grau els quatre aspectes de la llengua anglesa. 

La gran majoria dels països donen força importància a l’anglès parlat, i molt menys a 

l’escriptura. Tot i així, cal esmentar que el currículum espanyol no dóna/ofereix una gran 

incidència al fet que els infants hagin de practicar l’idioma de forma parlada, sinó que tracta 

tots els blocs per igual. Normalment, un llibre de text és el que recolza les classes, i el professor 

és simplement el comunicador d’aquesta teoria escrita en el llibre. Això indica que el llibre de 

text és el que determina el temps que ocuparà cada una d’aquestes tasques, i no el professor. 

Actualment, aquest fet s’està canviant i s’està donant peu a què els mestres d’anglès incideixin 

més en el missatge oral que no pas en l’escrit.  

 

D’aquest anàlisi cal destacar la importància de l’anglès parlat per sobre de tots els altres aspectes 

que es treballen en la llengua anglesa, per així poder ser participes d’un mateix missatge que 

pot ser retransmès amb més energia i arribar a tots per igual. L’anglès és una llengua, i com a 

tal, s’aprèn parlant. Tal com es fa amb les llengües maternes, una vegada adquirit el vocabulari 

pertinent, es pot fer més incidència a la part escrita i a la lectura, però se li ha de donar una 

importància cabdal a l’ús parlat de l’idioma, tal com així ratifiquen els sistemes educatius de 

Suècia, Finlàndia i Suïssa.  

 

Les temàtiques que especifiquen cada currículum i treballen a cada país són molt similars les 

unes amb les altres. Per tant, a la graella següent es poden veure les semblances i diferències de 
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cada sistema educatiu en matèria d’anglès. En aquest apartat es considera que a Suïssa el 2n 

cicle s’inicia a 3r de Primària. 

 

 

           País 

Temàtica 
Suècia Finlàndia Suïssa Espanya 

 

 

1r 

Cicle 

 

 

Interessos X X - - 
Persones X X - X 
Llocs X X - X 
Estil de vida X X - X 
Descripcions X - - X 
Cançons X X - - 
Rimes X - - - 
Dramatitzar X - - - 
Missatges X X - - 
Jocs - X - X 

 

 

2n 

Cicle 

Interessos X X X - 
Persones X X X X 
Llocs X X X X 
Estil de vida X X X X 
Descripcions X X X X 
Cançons X - - - 
Rimes  X - - - 
Dramatitzar X - - - 
Missatges X X X X 
Jocs - - - - 
Activitats 
culturals X X X - 

Esdeveniments X X X - 
Emocions X X - - 
Experiències X X X X 
Ús de l’anglès 
parlat: prioritat X X X - 

Transversalitat X X - - 
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Així doncs en el requadre anterior es pot veure com cada país treballa les diferents temàtiques 

tractades als diferents currículums. En el cas d’Espanya i dels altres països estudiats, el fet que 

no hi hagi una creu marcada, no vol dir que no es puguin fer activitats sobre temàtiques com el 

joc, cançons, rimes, etc, sinó que no els donen tanta importància, o bé depèn de les competències 

de cada territori. En el cas d’Espanya cada Comunitat Autònoma determina com ha de ser 

estudiada la llengua anglesa, i el currículum presentat pel Real Decret 126/2014 al BOE 

determina els continguts bàsics a tractar durant l’Educació Primària. 

 

Els quatre currículums coincideixen que les temàtiques més importants a tractar són: les 

persones, els llocs, els estils de vida, les descripcions, les experiències, així com la transmissió 

de missatges. Per una altra banda, tant Suècia com Finlàndia o Suïssa, donen molta prioritat als 

interessos dels infants, i per una altra banda, es pot veure que al currículum espanyol no se’n fa 

esmenta.  

 

Les cançons, les rimes i la interpretació són maneres molt adequades i eficaces per accedir a 

una educació constructivista de l’aprenentatge de l’anglès. Només Suècia les esmenta en el seu 

currículum com a factor d’aprenentatge (Finlàndia també ho fa amb les cançons, però no amb 

les altres dues).  

 

Pel que fa al joc, només s’hi fa esmenta en el currículum de Finlàndia i Espanya. Tot i així, 

només al 1r cicle de Primària. Posteriorment, s’observa a la taula anterior com cap país fa 

referència al joc per un aprenentatge més òptim. 

 

Els esdeveniments, activitats culturals i ús de l’anglès parlat són una prioritat pels països de 

Suècia, Finlàndia i Suïssa per un ús adequat i vinculat de la llengua. En el cas del currículum 

espanyol no es fa referència de cap estil.  

 

Per acabar amb les temàtiques, s’ha de destacar que només a Finlàndia i Suècia es tracten les 

emocions dels infants, i es tracta la transversalitat amb altres assignatures. En el cas d’Espanya, 

al Real Decret no especifica el tractament de les emocions, ni de la transversalitat de 

l’assignatura. Tot i així s’ha de dir que per exemple en el currículum de llengua anglesa de les 

Illes Balears, sí que es dóna importància a la transversalitat amb altres assignatures. 

Per finalitzar amb l’anàlisi i comprovació de les diferències entre països, m’he centrat amb el 

sistema d’avaluació de la llengua anglesa de cada un d’aquests.  
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A Suècia, avaluen l’anglès amb lletres. Com ja he comentat abans, el sistema és des de la lletra 

A, essent aquesta la millor puntuació, fins a la E essent el resultat més baix. A Finlàndia per 

una altra banda, s’estipula que el nivell dels infants ha de ser diferent per cada aprenentatge de 

l’idioma essent un A2 el nivell adquirit tant en comprensió lectora i escolta, com en la 

comprensió de textos, i un A1 en parla i en escriptura, òbviament els nivells per cada alumne 

varia, però en el currículum no menciona res al respecte, simplement que aquesta hauria de ser 

el nivell de llengua anglesa adquirit durant tots aquests anys. Pel que fa a Suïssa,  el sistema 

d’avaluació és numèric. Tot i així, el sistema només contempla una puntuació de 0 a 6, essent 

0 la nota més baixa, i 6 la més alta, sent aquesta una nota bastant difícil d’aconseguir. 

 

Per finalitzar, a l’Estat espanyol es puntua amb numeració decimal, del 0 al 10. Aquest tipus de 

puntuació permet que es pugui avaluar tot de forma sumant. Tot i així, s’ha de dir que és un 

sistema que no té en compte moltes altres coses com per exemple l’esforç, la millora, o la 

competència que els altres sistemes sí que tenen i valoren dintre de la seva avaluació. Els ítems 

que acabo d’esmentar, no són ítems que es puguin calcular amb un número. Per tant, l’avaluació 

que es fa a Espanya de la llengua anglesa és objectiva, però deixen de banda molts elements 

que es podrien avaluar. Per tant, s’ha de pensar si realment, aquest és un tipus d’avaluació 

correcte, o bé si fer un tipus d’avaluació més subjectiva podria arribar a potenciar l’ús de 

l’anglès, i la millora d’aquest a les aules espanyoles.  

 

Segons Educabase (2019), en el curs escolar 2016/2017 a tot Espanya hi va haver un total de 

2.908.295 alumnes a les aules d’Educació Primària (de 1r a 6è)  que van estudiar l’anglès com 

a primera llengua estrangera. Les Comunitats Autònomes amb més infants aprenent l’anglès 

van ser Andalusia, Catalunya, Madrid, i la Comunitat Valenciana. A la següent taula es pot 

apreciar el nombre d’infants per Comunitat i curs que estudiaven la llengua anglesa.  
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Taula de l’alumnat d’Educació Primària que va cursar l’anglès com a primera llengua, 

per Comunitat Autònoma i curs. Feta i estreta d’Educabase (2019). 

 

• Anàlisi de l’activitat educativa duta a terme pel centre de primària Cas Saboners. 

 

El centre de primària CEIP Cas Saboners és una escola pública situada a Magalluf (Mallorca). 

En aquest centre hi ha una interacció amb molts contexts i cultures diferents. Nens i nenes de 

tot el món interactuen entre ells i els aprenentatges a l’escola per adquirir les competències 

bàsiques establertes pel currículum espanyol. És una escola que per treballar totes les necessitats 

dels alumnes que hi formen part, treballa a partir d’ambients i projectes els quals cada un dels 

infants pot accedir tingui el nivell que tingui.  

 

En el cas de la matèria d’anglès no es treballava per ambients, ni tampoc per projectes, tot i que 

de tant en tant en feien un o dos. El fet d’apartar-se dels llibres de text donava una oportunitat 

a l’infant de tractar temàtiques diferents a partir de les seves preguntes i necessitats que el 

conduïen a tenir uns aprenentatges significatius i ambientats a la descoberta de factors que se li 

escapaven de les mans i de les quals volien formar part. 
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Així doncs, gràcies a un projecte iniciat per la tutora de la classe de 3r B d’aquesta escola els 

infants van iniciar un viatge a través de diferents cultures fent ús de les TIC. El projecte va 

sorgir de les necessitats dels mateixos infants per saber què passava amb els seus companys de 

classe, que per qüestions familiars, abandonaven l’escola durant uns mesos per visitar als seus 

familiars en els seus respectius països. Aquest projecte el van anomenar Connectam amb el 

món. 

 

A través de les TIC aquest grup d’alumnes van poder establir comunicació directa amb els seus 

amics i familiars, els quals els ensenyaven el tipus de cultura que tenien a cada un dels països 

amb els quals van establir una connexió, i també, els comentaven de quina forma vivien i quines 

diferències culturals hi havia d’un lloc a l’altre. A vegades les connexions eren fetes en català, 

però quan interactuava gent que no parlava l’idioma eren fetes en anglès. D’altra banda, també 

s’enviaven cartes i establien comunicacions d’una altra manera.  

 

Posteriorment, la mestra d’anglès també va optar per ser part del projecte, ja que l’any anterior 

una auxiliar de conversa havia estat a l’escola, i actualment estava residint a New Jersey. Aquest 

fet li va permetre iniciar un projecte relacionat amb Thomas Edison i de la mateixa forma que 

els alumnes poguessin tenir contacte amb l’auxiliar de conversa.  

 

El fet de tenir contacte amb coses noves va produir que els infants tinguessin un interès especial 

en poder ser part d’aquest projecte, i el fet de poder contactar amb persones que ja coneixien, 

els va motivar encara més. A partir del que vaig viure amb aquests infants (vaig estar un 

trimestre sencer en aquesta escola) em va fer pensar si una educació basada amb les TIC podia 

fer incrementar l’ús de l’anglès a l’aula primària, i d’aquí parteix aquest treball d’investigació. 

 

Una entrevista feta a  Llúcia Mateu dia 30 d’abril de 2019, antiga tutora de la classe de 3r B de 

Cas Saboners (vegeu annex 3), va concloure en els següents punts: 

 

1. Connectam amb el món, consistia en aprofitar la diversitat cultural de l’alumnat i poder 

conèixer aspectes culturals del seu lloc d’origen. Així tanmateix, encara que l’alumne amb 

qüestió no sortís de viatge es contactava amb un familiar seu i se li feien preguntes que s’havien 

treballat a l’aula amb anterioritat. També, es convidava els pares de l’alumnat en qüestió perquè 

fessin una presentació del seu país. 
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2. La motivació dels alumnes i els seus interessos van provocar que la professora accedís 

a fer aquest projecte per treballar els diferents aspectes que s’anaven veient i interrelacionar-los 

en diferents àrees.  

 
3. La tutora confirma que s’hagués pogut dur a terme el projecte sense l’ús de les 

tecnologies, de forma tradicional com ella esmenta en l’entrevista. De fet, indica que per 

començar es va enviar una carta al Japó i després es va poder connectar amb l’alumne i la seva 

àvia a través de les tecnologies, cosa que sense elles, no hagués estat possible.  

 
4. Les tecnologies ben gestionades poden ser una motivació total per l’alumnat. Tot i així, 

clarifica que és important tenir un objectiu per utilitzar-les, i és molt important controlar el 

temps del seu ús. També indica que és una eina molt potent en el món educatiu, i que està 

relacionada amb la realitat dels infants. 

 
5. Segons Llúcia Mateu l’ús de les TIC està present a les aules d’anglès, però aquest no és 

suficient per adquirir un bon nivell en llengua anglesa. A part, és necessari l’ús d’inputs 

diferents com la televisió, versions originals, la lectura de llibres en anglès, entre altres recursos. 

 
6. És important saber i estar en contacte amb gent que aprèn un mateix idioma. D’aquesta 

forma es pot tenir un contacte real i molta motivació per tenir una necessitat d’aprendre l’anglès. 

D’aquesta manera els alumnes també veuen que és important per molts aspectes de la seva vida, 

com la comunicació o bé l’aprenentatge en general. 

 
7. El sistema educatiu sempre pot millorar i les institucions haurien d’invertir més temps, 

diners i compromís. La llengua anglesa és el futur de la nostra societat. Per tant, s’ha de 

gestionar de manera correcta i incorporar aquesta llengua al nostre dia a dia. La televisió pot 

fer aquesta funció. 

 
8. L’anglès es podria introduir en l’educació per projectes, ja que els infants (en el cas de 

Magalluf) conviuen constantment amb aquesta llengua. De totes maneres, un aprenentatge de 

l’anglès que formés part de projectes implicaria una connexió molt gran entre tutors i 

especialistes, i utilitzar recursos que enganxessin a l’alumnat com per exemple l’ús de cançons, 

recursos d’escriptura com per exemple escriure cartes, entre d’altres. Pel  que fa al treball per 

ambients és més complicat, ja que els infants d’avui en dia tenen un domini de l’anglès molt 
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bàsic i costa trobar propostes que els vagi bé treballar-les. De totes maneres, la tutora pensa que 

els alumnes són massa petits per produir bé missatges orals i escrits en llengua anglesa. 

9. Connectam amb el món, és un tipus de projecte que na Llúcia tornaria a repetir, i de fet 

aprofita els viatges dels infants per poder treballar aspectes d’altres cultures. La implicació, la 

motivació i la participació d’infants i famílies així ho fa possible. És una manera d’obrir portes 

a l’aprenentatge i al món, així com d’explorar junts i deixar que els alumnes ensenyin el seu 

entorn i a les seves famílies. Tanmateix és possible treballar molts aspectes del currículum de 

manera transversal. 

 
Les tecnologies de la comunicació i la informació i l’educació per projectes van permetre que 

els infants d’aquesta escola poguessin tenir accés a informació desconeguda, que la podrien 

haver cercat per internet, però no hagués estat el mateix que compartir-la en directe amb els 

seus amics i els seus familiars. Després de tenir informacions de preguntes que es plantejaven 

els mateixos infants es posaven en qüestió les explicacions que  se’ls donava, i a partir d’aquí 

feien el seu aprenentatge a través d’aspectes de currículum com per exemple les matemàtiques 

(enviar cartes i quina era la forma més econòmica de fer-ho), educació física (es tractaven 

esports com el taekwondo o el ioga), la llengua catalana (escrits de tota mena), les ciències 

socials (aprenentatge del món) i la llengua anglesa (sobretot transmissió de textos orals). 

 

Per tant, es pot concloure que la motivació, els interessos, la participació, l’ús de les tecnologies 

i la interacció amb els individus fan de l’aprenentatge en general un fet possible. I per tant, si 

aquests factors confluïssin els uns amb els altres, un aprenentatge exitós de l’anglès seria 

possible.  

 

• Activitat pràctica educativa al centre CC Es Liceu. 

 

El centre CC Es Liceu és un centre d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Aquest centre 

presenta recursos tecnològics molt superiors a l’escola CEIP Cas Saboners. Cada alumne té un 

ordinador portàtil, i la majoria d’aprenentatges que duen a terme són amb aquests a través de la 

cerca d’informació i l’ús d’una plataforma Moodle que gestiona el mateix centre amb tota classe 

de recursos. Tot i així, l’aprenentatge de l’anglès a partir de 3r de Primària se segueix fent amb 

llibres de text i utilitzant fitxes les quals els alumnes han d’omplir.  
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El context d’aquest centre difereix molt de l’altre esmentat. Els alumnes són gairebé tots 

autòctons de l’illa de Mallorca. Aquest centre a més a més és concertat, i per tant, els recursos 

econòmics de les famílies són més elevats, i els mitjans econòmics que l’escola rep de les 

famílies els destinen a recursos per l’educació dels infants.  

En aquest centre el qual he estat fent les meves pràctiques de Menció d’Anglès va accedir que 

pogués dur a terme una pràctica educativa amb els alumnes de 5è de Primària.  

D’altra banda, per tal que aquesta pràctica fos més propera als infants, em vaig posar en contacte 

amb l’escola Laubegg (Suïssa) del cantó de Zurich per tal d’establir relacions a través de les 

TIC.  

 

El centre va accedir a fer aquest projecte conjuntament, però per qüestions de drets d’imatge, 

no van accedir a fer comunicacions a través de càmeres web, així que vaig haver de cercar altres 

recursos per tal de poder mantenir un contacte amb els infants i que aquests, poguessin sentir-

se propers als infants de l’altre centre.  

 

El projecte sobretot va consistir en què els infants fessin ús de la llengua anglesa parlada. Tot i 

així, el nivell dels infants del centre Es Liceu era molt bàsic, i necessitaven l’ús de les 

tecnologies i diccionaris per poder confeccionar els seus missatges per aconseguir que aquests 

poguessin arribar amb més precisió als infants de l’altre centre.   

 

El fet que els alumnes no poguessin veure a qui es dirigien va causar una forta decepció, 

especialment al principi. Tot i així, els alumnes van comentar que els volien fer un vídeo i 

enviar-los imatges de l'escola, ja que tot i que no els poguessin veure, ells volien ser vistos. 

Això, tampoc va ser possible ja que la protecció de dades del centre no permetia enviar 

fotografies o vídeos de cap dels alumnes. Per tal de dur a terme el projecte es va fer de la següent 

manera: 

 

Primer de tot es van fer grups cooperatius amb els infants de l’aula. D’aquesta manera els infants 

que sabessin menys anglès podien ser ajudats pels companys que en sabien més. En van sortir 

un total de 4. No va ser necessari crear correus electrònics perquè cada infant del centre ja en 

tenia un. 

 

Una vegada fets els grups, la primera sessió que es va realitzar va consistir en explicar sobre 

que anava el projecte, i a  plantejar què volien saber sobre els alumnes de l’altre escola. Així 
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doncs, cada grup es va ajuntar i van decidir què era allò que els hi volien dir i preguntar als 

companys suïssos. En veure’s que no tenien el suficient vocabulari els alumnes varen demanar 

si podien fer ús de l’ordinador i dels diccionaris per tal de cercar aquelles paraules que 

desconeixien. Una vegada ho tenien clar, van escriure en un paper, frases bàsiques per poder 

fer les seves gravacions de veu.  

 

La segona sessió va consistir a fer les gravacions de cada grup. Utilitzant la gravadora de veu 

de l’ordinador van enregistrar els seus missatges. Cada grup va tenir 10 minuts per saber què 

diria cada alumne en aquestes gravacions (vegeu annex 4). Quan van acabar de fer les 

gravacions de veu, els alumnes varen tornar a demanar si els podien fer un vídeo encara que no 

sortissin ells. Una altra vegada no va ser possible.  

 

La idea de voler crear un vídeo per presentar-se motivava als alumnes molt més, que el fet de 

només parlar amb els seus companys a través de gravacions i/o e-mails.  Tot i així, els alumnes 

sentien curiositat per descobrir i conèixer qui eren les persones amb les quals s’havien de 

comunicar.  

 

A la tercera sessió els alumnes van rebre resposta dels alumnes de Suïssa. En aquesta sessió es 

van dedicar a escoltar els missatges de veu (les quals vaig utilitzar per treballar Listening), que 

els havien enviat els seus companys i a respondre les preguntes que els havien fet, però aquesta 

vegada per correu escrit.  

 

La intenció d’aquestes sessions era que els alumnes poguessin treballar les diferents habilitats 

de l’anglès. Per tant, amb aquestes tres sessions ja havien treballat Speaking, Listenning, i 

Writing. Així tanmateix, els alumnes van utilitzar suports tecnològics com fer gravacions de 

veu amb l’ordinador, enviar correus i fer ús de les tecnologies per adquirir nous aprenentatges 

de vocabulari.  

 

En la quarta sessió els alumnes van rebre les respostes dels alumnes de Suïssa per correu, així 

doncs es va treballar el Reading que era l’únic aspecte que faltava treballar. A part, també es va 

contestar als alumnes per gravacions de veu, així es treballava l’ús parlat de la llengua una mica 

més que les altres habilitats. La quarta sessió ja va ser el final del projecte. Les meves Pràctiques 

de Menció ja s’acostaven al seu final i el centre no em permetia seguir amb aquesta proposta 

didàctica. Per tant, l’última sessió també va consistir en que cada grup havia de fer un Post-it 
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d’acomiadament per a cada un dels alumnes suïssos els quals havien conegut i formaven part 

del seu grup d’aprenentatge. En aquests Post-it els alumnes varen donar les gràcies per tots els 

aprenentatges fets, i van poder dir adéu als seus companys. Una vegada fet el Post-it, havien de 

fer-li una fotografia utilitzant l’Ipad de l’escola i enviar-la als seus companys.  

 

A l’última sessió també els vaig passar un qüestionari (vegeu annex 5) als alumnes on es 

demanava la seva opinió sobre com havia anat el projecte. Els alumnes que van contestar el 

qüestionari en aquell moment van ser 25. Així doncs, els tants per cent que utilitzaré a partir 

d’ara estan basats amb l’experiència que van tenir aquells 25 infants. 

Les conclusions d’aquest qüestionari van ser les següents:  

 

• El 100% dels alumnes van confirmar que els va agradar conèixer persones d’un altre país. 

• El 48% dels alumnes enquestats van assegurar que havien pogut conèixer els seus companys 

de Suïssa mentre que un 52% creien que no o bé (la gran majoria) que no havien tingut temps 

suficient per haver-los conegut (un altre 48%) 

• Un 60% dels alumnes va considerar que el projecte havia durat el temps correcte, un 24% 

va declarar que havia trobat el projecte curt, i un 16% que opinava que el projecte havia 

durat massa temps.  

o Intrigada, els vaig demanar als alumnes el perquè de la contestació, i em van dir que 

era perquè si haguessin pogut fer vídeos i veure als seus companys hagués estat 

millor, i menys llarg. 

• Un 80% de l’alumnat va assegurar que havien aprés coses noves, mentre que un 20% va 

dir que no sabia si havien après res de nou. 

• EL 64% dels alumnes van contestar que preferien fer ús de l’ordinador i altres aparells 

electrònics, que utilitzar el llibre de text, mentre que el 32% opinaven que els agradava 

utilitzar ambdós. Només un 4% dels alumnes van dir que preferien fer ús dels llibres de 

text.  

• Un 64% dels enquestats va esmentar que la sessió que els havia agradat més era la 2a on 

s’havien de gravar la veu i presentar-se. Un 20% va comentar que la sessió que els havia 

agradat més era la 3a quan havien rebut els àudios dels seus companys i les varen contestar 

per e-mail. Un 8% varen dir que la primera sessió on van decidir què havien de dir els havia 

agradat més, i un altre 8% van dir que la sessió que els havia agradat més era la última.  



 34 

• Un 92% dels enquestat van comunicar que s’havien sentit respectats pels companys de 

Suïssa, mentre que el 8% restant no sabien si sabien sentit respectats, o no.  

• El 75% de l’alumnat va confirmar que els hagués agradat seguir parlant amb els alumnes 

de suïssos, mentre que un 25% no sabia si els hagués agradat seguint parlant o no.  

• Un 72% de l’alumnat va clarificar que per parlar en anglès era millor fer-ho amb gent d’un 

altre país, mentre que un 24% no sabia si era millor o no, i un 4% considerava que no.  

• El 88% dels participants van dir que sí que voldrien tornar a repetir el projecte, mentre que 

un 8% no n’estava segur. Només un 4% va dir que no voldria tornar a repetir el projecte.  

• A la pregunta quines coses més t’hagués agradat fer amb els companys de Suïssa la majoria 

dels alumnes van contestar la gran majoria d’alumnes van contestar que els hagués agradat 

veure’ls, o enviar-se fotografies i vídeos. Algun participant va esmentar que els hagués 

agradat anar a Suïssa per visitar-los, o que ells anessin a l’escola per poder conèixer-los 

millor. Totes les respostes però van anar enfocades a conèixer-los millor i poder-los veure.  

• Una majoria dels participants van dir que havien après moltes coses, i que el que més els 

havia agradat de tot era el fet de poder-se comunicar amb altra gent.  

• A la pregunta de si haguessin de fer el projecte amb una altra escola, i volguessin triar un 

país quin seria, països com Austràlia, Estats Units, Suècia, Argentina, Brasil, França, 

Anglaterra, Itàlia, Japó, República Txeca, Xina, Mèxic, o algun país d’Àfrica estaven entre 

les respostes dels participants. S’ha de dir que els que més destaquen entre les respostes 

són els Estats Units i Anglaterra. Tot i així, França també va ser dels països més destacats.  

 

Tot i ser un projecte que va durar molt poc, s’ha comprovat que l’ús de tecnologies diverses va 

fomentar l’ús de la llengua anglesa a l’aula. El fet que els alumnes sentissin interès i motivació 

per dur-ho a terme va fer que la seva participació per la llengua anglesa incrementés 

considerablement i tinguessin ganes d’utilitzar-la. 

 

Per una banda, els alumnes van manifestar que els havia agradat conèixer a persones d’un altre 

país, però que tot i així els havia faltat temps per poder conèixer-los millor. Comunicar-se amb 

gent de la seva edat va fomentar que la participació dels alumnes fos més elevada i prenguessin 

més interès a l’hora d’aprendre anglès. Tanmateix, l’ús d’aparells electrònics com l’ordinador 

o el mòbil també van motivar que  els alumnes posessin més interès amb allò que s’estava duent 

a terme a la classe. 
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Al principi hi havia infants dels grups cooperatius que van manifestar el fet de no voler estar 

amb alguns dels seus companys, però a mesura que es va dur a terme el projecte, van deixar de 

banda els sentiments d’hostilitat i es van ajudar mútuament quan un altre company ho 

necessitava. Els grups cooperatius són bons a l’hora d’aprendre anglès perquè els alumnes 

aprenen més entre si que observant a un professor. D’aquesta manera, també poden posar en 

pràctica tot allò que han cercat, mirat i analitzat. 

 

Els alumnes van considerar que el projecte va durar massa poc, o bé que havia durat el temps 

necessari, però que així i tot havien pogut repassar continguts de llengua anglesa que ja 

coneixien, i que a més a més n’havien après de nous. El temps és un factor important a l’hora 

d’aprendre i és imprescindible que estigui ben organitzat per tenir accés a altres tipus 

d’aprenentatge més elevats. Per tant, en aquest cas el temps en què es va dur a terme aquesta 

pràctica educativa va ser curt. 

 

Els infants van destacar que el tipus de sessió que els va agradar més involucrava elements orals 

com per exemple les gravacions de veu per sobre de les sessions en les quals havien d’escriure. 

En una hora normal d’anglès (fora del projecte), aquests alumnes sobretot feien ús de l’anglès 

escrit, i per tant, poder fer ús de la llengua oral i involucrar elements tecnològics va enriquir i 

beneficiar, ja que finalment podien posar en marxa una pràctica constructiva molt propera a ells 

relacionada amb els seus interessos.  

 

Els nens i nenes es van dirigir als alumnes de l’escola de Laubegg sense cap problema aparent, 

i es van sentir respectats, ja que no es va produir cap mena de falta de respecte. Tanmateix, els 

alumnes els hauria agradat seguir la comunicació amb els alumnes de l’escola suïssa.  

 

Quan es parla de comunicació a través de les TIC s’ha de pensar que poden sorgir aspectes molt 

positius, o molt negatius. Entre els negatius que estiguin relacionats amb aquest projecte n’hi 

ha un en concret que podia haver succeït: un mal ús del contingut que s’enviava pel correu. Per 

controlar que aquest fet no passés, els grups d’alumnes no només enviaven els correus als seus 

destinataris sinó que també me’ls enviaven a mi, i d’aquesta manera podia veure i filtrar si hi 

havia aspectes dels missatges que poguessin ser de moralitat qüestionada, cosa que 

afortunadament no va passar. Pel que fa als aspectes positius, remarcar que el bon ús de la 

comunicació va facilitar establir vincles afectius amb els companys interactius.  
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Una gran majoria d’alumnes van creure que per fer ús de l’anglès oral era millor fer-ho amb 

persones d’un altre país, ja que d’aquesta manera estaven forçats a cercar estratègies per tal de 

poder comunicar-se amb ells. Si s’hagués pogut fer una videotrucada aquest fet encara hauria 

estat més evident, ja que els alumnes haguessin hagut de pensar en aquell precís moment tot 

allò que els demanaven sense haver-ho preparat amb anterioritat.  

 

S’ha pogut analitzar que els alumnes creien que els millors països per practicar i parlar l’anglès 

eren països d’origen anglosaxó, tot i que també n’hi ha que opinaven que no feia falta, ja que 

en realitat, qualsevol país on s’estudiï l’anglès com a segona llengua, també podia ser 

perfectament òptim per a l’aprenentatge i interacció d’aquesta.  

 

Com s’ha pogut comprovar l’ús de les tecnologies va potenciar l’ús de la llengua anglesa oral i 

escrita, així com la fomentació de l’afectivitat i valors socials, no només cap als companys 

interactius de l’escola de Laubegg, sinó també cap als mateixos companys de classe, que en un 

principi tenien actituds hostils envers els seus companys de grup cooperatiu.  

 

Per acabar, només mencionar que la majoria d’alumnes els agradaria tornar a fer el projecte, 

tant amb aquesta escola com amb una altra d’un país diferent. 

 

5. Conclusions 

 

Actualment les fronteres entre els països estan desapareixent. Cada vegada és més comú i s’està 

estenent la migració de les persones ja sigui per aspectes d’estudis, feina, o bé per plaer. Les 

comunitats estan treballant per tal que les fronteres existents entre els diversos països ja no 

siguin un obstacle i la gent pugui circular a través de les diferents comunitats amb menys 

impediments. A Europa, ja fa anys que la Unió Europea està aconseguint que cada vegada n’hi 

hagi menys.  

 

Tot i així, les fronteres territorials no són les úniques existents entre països. De fet, en un mateix 

país hi pot haver fronteres polítiques, culturals, socials, econòmiques o bé lingüístiques, que 

depenen dels mateixos estats-nació. Per tal de fer desaparèixer aquestes barreres entre països 

d’Europa, la Unió Europea va establir uns paràmetres perquè des de les institucions educatives 

es poguessin treballar els diferents aspectes culturals, socials, econòmics i lingüístics que 

engloba ser país membre de la UE. 
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Estudis elaborats per la Comissió Europea van revelar que ciutadans de diversos països creien 

que a part de la llengua materna de cada persona s’havia de poder parlar com a mínim una 

llengua estrangera, i que aquesta havia de ser ensenyada a l’escola. Amb diferència, la llengua 

anglesa era aquella que els europeus trobaven més útil a l’hora d’utilitzar.  

 

D’altra banda, així com la Comissió Europea sí que dictamina el nombre d’hores lectives de 

lectura, escriptura, literatura i matemàtiques que hauria de fer cada país no passa el mateix amb 

la llengua estrangera o les altres assignatures, i ho deixa en mans dels països que formen part 

de la Unió. En part, aquest és un dels problemes cabdals a l’hora d’aprendre una llengua, ja que 

depenent del país, es faran més o menys hores de llengua anglesa i això pot suposar un avantatge 

i un desavantatge pels infants.  

 

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació ja formen part del nostre dia a dia, i de 

la nostra realitat. En termes educatius són una eina molt útil que ajuden a incrementar 

l’aprenentatge. Tot i així, encara hi ha escoles europees que tenen problemes a l’hora d’accedir 

a l’internet o els manquen recursos tecnològics, i la diferència entre països amb més o menys 

recursos pot arribar a variar en més d’un cinquanta per cent.  

 

Des de fa relativament pocs anys s’estan fent pràctiques educatives d’intercanvis culturals amb 

escoles de diferents països per fomentar l’aprenentatge d’una llengua estrangera. La motivació 

que proporciona fer ús de les TIC i poder contactar amb altra gent fa que així sigui possible.  

 

La comparació dels diferents sistemes educatius en matèria d’anglès de països com Suècia, 

Finlàndia i Suïssa ha demostrat que l’ensenyament d’aquesta llengua (i d’altres) parteix de la 

necessitat de parlar una llengua estrangera, ja que l’entorn immediat així ho demana. Per una 

altra banda, el currículum de l’Estat espanyol no contempla aquesta necessitat tan imminent, i 

fa el seu ensenyament basant-se en aspectes més futurs.  

 

Tanmateix, s’ha pogut veure que les edats en les quals un infant comença a aprendre una llengua 

estrangera, en aquest cas l’anglès, varien fins a 3 anys en els diferents currículums educatius, i 

no precisament per aquest motiu els infants adquireixen menys nivell a l’hora de finalitzar 

l’educació primària, ja que les hores d’aprenentatge d’aquesta llengua també varien entre 
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països, i n’hi ha que també duen l’aprenentatge d’aquesta llengua de manera transversal durant 

tota l’etapa de primària.  

 

Els sistemes educatius descriuen l’aprenentatge de l’anglès com la via amb la qual els alumnes 

adquiriran eines que els ajudaran a desenvolupar les habilitats, estratègies i competències 

lingüístiques necessàries per poder ampliar coneixements instantanis i de cara al futur que, a 

més a més,  els ajudarà a conviure en una societat que cada vegada està més desenvolupada i 

amb fronteres menys marcades.   

 

Les metodologies per ensenyar anglès varien a cada país, i l’ús del llibre de text no dificulta 

l’aprenentatge de l’infant, tot i que segurament (en el cas d’Espanya) el format no és el més 

adequat, ja que en un país com Suïssa on també utilitzen llibres de text, el nivell d’aquesta 

llengua és força més elevat. 

 

L’aprenentatge dels diferents aspectes de la llengua anglesa Reading, Listening, Writing, i 

Speaking és igual per cada país. Tot i així la majoria de països fomenten l’ús de la parla, 

especialment en edats més joves, ja que la transmissió d’un missatge oral és cabdal a l’hora de 

poder comunicar-se.  

 

Les temàtiques a tractar en llengua anglesa són molt semblants per cada estat tot i que hi ha 

variacions respecte a alguns aprenentatges, i també depenen del cicle en el qual els alumnes es 

trobin. La transversalitat de la llengua anglesa amb altres assignatures és important, ja que 

fomenta un coneixement de vocabulari més ampli de l’idioma. Una dificultat que té el 

currículum espanyol de llengua anglesa és que varia depenent de quina Comunitat Autònoma 

el dugui a terme, ja que són aquestes les que determinen els aprenentatges més concrets que 

han de fer els infants en matèria d’Educació, no només en anglès.  

 

Les avaluacions de cada país difereixen les unes a les altres, passant per un sistema alfabètic, 

un de competència i un altre de numèric. No es pot dictaminar quin sistema és més eficaç que 

els altres. De totes maneres els països més competents en llengua anglesa, Suècia i Finlàndia 

són els que no utilitzen un sistema numèric per avaluar. 

 

L’anàlisi educativa de diferents centres ha demostrat que l’ús de les TIC és una eina molt 

poderosa i propera que fa motivar a l’alumnat per dur a terme els seus aprenentatges, ja no 
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només en llengua anglesa, sinó en general. Tot i així, les TIC no poden arribar a ser una eina 

imprescindible per l’ensenyament, ja que també hi ha altres eines que poden fer una feina 

similar, i un ús excessiu de les tecnologies no és bo.  

 

Tots els sistemes educatius poden millorar, i per tant, les institucions haurien de ser aquelles 

que inverteixin temps, diners i compromís amb la societat i fer de l’educació una eina 

competencial més adequada cada vegada més forta per tal de suplir les necessitats d’una societat 

cada vegada més avançada.  

 

Els projectes, ambients, grups cooperatius, grups d’aprenentatge entre iguals, etc, són elements  

que en els últims anys els centres han anat adquirint i desenvolupant per poder donar accés a 

una educació més igual i que pugui satisfer les necessitats de cada individu. Moltes vegades els 

infants aprenen més amb persones de la seva edat que dels adults, i en certa manera, també és 

un fet que els motiva, ja que algú igual a ells els pot explicar amb paraules similars en què 

consisteix una tasca o es poden ajudar mútuament, a part de desenvolupar autonomia de treball.  

 

L’activitat educativa que es va dur a terme a l’escola CC Es Liceu va corroborar el que es podia 

mig intuir de les altres anàlisis educatives. Els infants van fer un increment de l’ús de la llengua 

anglesa, adquirint més coneixements i fluïdesa a l’hora de produir textos escrits i parlats 

(especialment en aquests últims). Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

emprades de diferents maneres i la interacció amb alumnes de la seva edat d’una escola 

estrangera, van provocar la motivació suficient perquè els alumnes volguessin desenvolupar un 

ús de la llengua estrangera de forma més extensa. 

 

Per veure resultats més satisfactoris, aquest tipus de projectes s’hauria de dur a terme durant tot 

el curs o, a poder ser, més extensament. Si en el transcurs d’un més es van poder observar canvis 

significatius en els estudiants, amb un any sencer de pràctica educativa basada en les TIC es 

podria veure un canvi molt més accentuat.  

 

Amb això, no m’estic referint només a dur a l’aula pràctiques educatives a partir d’interaccions 

a través del ciberespai, sinó que es podrien dur a terme una vegada per setmana, i d’aquesta 

manera, realment es podrien crear vincles més sòlids entre els alumnes d’ambdós territoris, ja 

que les TIC són aquelles eines que ens poden posar en contacte amb altres persones i arribar a 
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sentir que les tenim al nostre costat, o de forma molt propera, així com, una font de recursos 

infinita.  
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7. Annexos 

 

• Annex 1: Comparació d’hores de tots els països en matèria de llengua 2 (anglès o altres).  
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• Annex 2: Temes 7 i 8 del llibre de l’estudiant (Students Book) i del llibre d’exercicis 

(Work Book) que utilitzen a Suïssa.  

o Students Book 

 

 



 46 

 



 47 

 



 48 

 



 49 

 



 50 

 



 51 

 



 52 

 



 53 

o Work Book Unitat 7 
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o Students Book Unitat 8 
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o Work Book Unitat 8 
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• Annex 3: Entrevista 

 

Entrevista a Llúcia Mateu, professora de l’escola primària CEIP Cas Saboners situada a 

Magalluf, a l’illa de Mallorca. L’any passat va dur a terme un projecte amb infants de 3r de 

Primària anomenat Connectam amb el món. Aquest projecte va sorgir a partir de les necessitats 

dels alumnes de la seva classe i gràcies en part a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació es va fer possible. 

 

1. Hola Llúcia, l’any passat vas dur a terme un projecte a l’escola Cas Saboners 

anomenat Connectam amb el món. En què consistia? 

Consistia en aprofitar que hi ha molts d’alumnes de diferents nacionalitats i poder conèixer 

una mica els seu lloc d’origen. Tant si anaven de viatge com si no connectàvem amb un 

familiar. Preparàvem preguntes a l’aula per després fer-les. Convidàvem a pares a l’aula per 

fer presentació de coses del seu país: alimentació, festes, monuments.... 

 

2. Què és el que et va impulsar a fer-lo? 

Aprofitar la motivació de parlar de coses properes seves per treballar diferents àrees. Partir dels 

seus interessos 

 

3. Les noves tecnologies estan a l’ordre del dia, creus que iniciar aquest projecte 

hagués estat possible sense les TIC? 

El projecte s’hagués pogut iniciar per la via tradicional, i així ho vàrem fer. Vàrem enviar una 

carta al Japó i després vàrem fer una connexió amb la padrina de l’alumne i ell. 

 

4. Què opines sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’aula? Són 

una motivació pels alumnes, o més aviat una distracció? Per què? 

Les tecnologies ben gestionades són una motivació total. És important controlar el temps 

d’utilització, amb quin objectiu ho vols fer servir. És una eina molt útil dins el món educatiu i 

està connectat amb la realitat dels infants. 

 

 

5. A nivell mundial, Espanya és el país número 32 d’una llista de països on s’aprèn 

la parla anglesa situat a un nivell mitjà. Penses que un aprenentatge a través de les TIC 

podria millorar aquesta situació? Per què? 
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Ja s'utilitzen les tic a l’àrea d’anglès i es motivador pels infants però el nivell que adquireixen 

és molt bàsic. Aprendre una llengua estrangera a través de les TIC no es suficient. Les tic són 

una bona eina però per poder aprendre una llengua és necessari tenir molta quantitat d’inputs 

en aquesta llengua. TV, versions originals, lectura llibres en anglès... 

 

6. De quina forma creus que pot beneficiar als alumnes tenir connexió amb gent 

d’altres països que també aprenen un mateix idioma, en aquest cas l’anglès? 

Saber i estar en contacte amb gent que aprèn el mateix idioma és una oportunitat per tenir 

contacte real i motivador per veure la necessitat d’aprendre l’anglès.  Veure que serveix per 

comunicar-se, estudiar carreres, viatjar, gaudir de la música, practicar l’idioma.... 

 

7. Creus que el sistema educatiu d’Espanya és eficaç? Respecte a la llengua anglesa, 

canviaries alguna cosa? 

El sistema educatiu sempre es pot millorar i des de les institucions hi haurien d’invertir més 

temps, doblers i compromís. És el futur de la nostra societat. Crec que per millorar amb 

l’anglès s’ha d’incorporar en el nostre dia a dia. La TV és una font de llengua anglesa i tots 

els programes, dibuixos, sèries...tenen la possibilitat de veure-les en versió original. 

 

8. Al centre Cas Saboners teniu una metodologia basada en projectes i ambients fins 

a 3r de Primària, però en el cas de l’anglès s’aprèn de forma tradicional amb llibres de 

text. Opines que es podria fer de forma transversal o integrant l’estudi de l’anglès en els 

projectes i ambients? 

Aprofitant que el centre té molts d’alumnes de llengua anglesa i que la zona a on viuen el 

senten molt, crec que es podria incloure en els projectes d’aula sense problema. Això implica 

una connexió entre els tutors i els especialistes d'anar comentant el projecte que es treballa per 

connectar-ho amb l’anglès (cançons, escriure cartes...) pels ambients pot ser ho trobo una 

mica més complicat ja que encara no dominen la llengua estrangera i les propostes no són 

bones de trobar. Son massa petits per poder produir, tant de forma oral com escrita, en una 

llengua estrangera. 

 

9. Per finalitzar amb l’entrevista, tornaries a fer algun projecte similar a 

Connectam amb el món? Quins aprenentatges et va aportar Connectam amb el món 

com a persona? I com a mestre? 
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Tornaria a repetir el projecte, de fet ara ja ho tenc sempre present i aprofit qualsevol viatge 

dels infants i familiars per treballar el lloc del món on es desplacen.  

És emocionant veure la seva implicació, la motivació i la participació de les famílies. Tots els 

companys implicats i al mateix temps es treballen moltíssims aspectes del currículum. És 

obrir les portes a l’aprenentatge i al món. Conèixer i explorar  junts i deixar que els alumnes 

ens ensenyin a tots el seu món, la seva família. 

 

 

 

• Annex 4: Què van voler gravar els alumnes? 
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o Què els va sortir al final? 

 
 
 

      
 

Grup número 1      Grup número 2 

 

 

     
 

 

Grup número 3      Grup número 4 
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• Annex 5: Enquesta als alumnes 
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