QUÈ VOL DIR CLIL?
EN ANGLÈS: Content and Language Integrated Learning
OBJECTIU: és l’ aprenentatge de continguts d’una matèria utilitzant una llengua estrangera.
Es basa en quatre principis: Contingut, Habilitats, Comunicació i Cultura

Diferents maneres d’explicar què és CLIL
“CLIL is about using languages to learn… It is about installing a ‘hunger to
learn’ in the student. It gives opportunity for him/her to think about and develop
how he/she communicates in general, even in the first language”.
(Marsh, Marsland and Stenberg,2001)
“An approach to bilingual education in which both curriculum content (such as
science and geography) and English are taught together. It differs from simple
English-medium education in that the learner is not necessarily expected to have
the English proficiency to cope with the subject before beginning study”
(Graddol D. English Next, British council Publications, 2006)

Bloom’s Taxonomy
La piràmide ens mostra els processos cognitius en els quals es basa el procés d’ aprenentatge

Vocabulari CLIL
Amb l’objectiu de promoure la comunicació a l’aula, els estudiants han de conèixer determinat
llenguatge, com salutacions, expressions per mostrar dubtes, acords/desacords, … per normalitzar l’ús
diari de la segona llengua.

-

What page is?
- Can I go to the bathroom?
What’s for homework?
- Can I borrow a pen?
Can you say that again?
- Sorry, I have a question.
How do you spell that?
- I agree/ I don’t agree
I don’t understand
- See you tomorrow
How do you say ….. in English?

Scaffolding (materials de suport)
Els materials de suport són bàsics perquè l’alumne pugui assolir els objectius d’ aprenentatge
-

Facilitar instruccions clares de les activitats
Suports visuals: imatges, vídeos, objectes reals,...
Adaptar textos: simplificar instruccions, parafrasejar vocabulari
Definicions o descripcions en anglès
Contextualitzar situacions plantejades
Ús de sinònims i antònims

Skills (habilitats): speaking
Per introduir activitats de speaking cal tenir en compte criteris com: productivitat, interactivitat,
seguretat, objectius assolibles, reptes i autenticitat.
Exemples d’activitats:
- Taules de substitució
- Donar l’inici de frases
- Pluja d’idees sobre el tema
- Presentacions orals
- Discussions i debats
- “Question loops”
- “Role-plays”

Skills (habilitats): listening
Per desenvolupar l’habilitat del “listening” existeixen activitats diverses que cal seleccionar d’acord

amb l’objectiu que es busca i el nivell dels alumnes.
Exemples:
-

Dictagloss: Consists on dictation of a short text; compare in pairs/groups; rewrite the text;
comprehension questions about it.
Make notes of specific information (dates, figures, times,...)
Gap-fill activity
Fill in a table
Label the stages of a process/instructions/sequences of a text
Identify location, speakers,places

Skills (habilitats): writing and reading
Per les activitats d’escriptura i comprensió lectora, cal afegir a les dificultats dels estudiants en
la primera llengua, els problemes que suposa fer-ho en anglès.
Alguns consells a tenir en compte: marcar vocabulari clau, afegir qüestions sobre cada
paràgraf, escurçar frases, parafrasejar expressions o paraules, simplificar text, treballar en
parelles
Exemples d’activitats:
-

Story board (guiar els estudiants en el procés d’escriure)
Mimic text (fer mímica per ajudar a comprendre el text)

Example writing activity

Assessment (avaluació)
L’avaluació ha de ser formativa i sumativa.

Formativa: implica l’observació del procés que segueix l’alumne durant l’ aprenentage, el
feedback (retorn) per part del professor i/o companys i l’autoaprenentatge.
Sumativa: mesurar els resultats de l’aprenentatge, sense que això impliqui mesurar l’èxit o el
fracàs de l’alumne.
És important l’ús de rúbriques tant per a l’avaluació del professor, del company i la del propi
alumne.

