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La metodologia AICLE
Aprenentage integrat de continguts i llengua estrangera
Jornades

Barcelona, 6 i 7 de novembre del 2009

Objectius
Les Jornades sobre la metodologia AICLE
volen presentar la situació actual de la pràctica
docent, formació de professorat i recerca en
l’aprenentatge integrat de continguts i llengua
estrangera al nostre país, així com fomentar la
col·laboració entre el professorat de matèries
no lingüístiques i el de llengua estrangera.
També pretenen animar tots aquells professors i
professores que compleixin els requisits a impartir
la seva matèria en llengua estrangera.
Aquest tema es tractarà a través de dues
conferències i una taula rodona, que ens
permetran contrastar el que estem fent al nostre
país amb el que s’està fent en països del nostre
voltant. També comptarem amb un ampli ventall
de tallers pràctics presentats per professors i
professores de diferents matèries que ja han
incorporat aquesta metodologia en les seves
aules.

Aquestes Jornades estan adreçades al
professorat i professionals d’educació primària
i secundària.
Coordinació
M. Rosa Pérez Bohigas i Imma Ros

Programa
• Divendres 6 de novembre
9 - 9.30 h: Recepció i lliurament de la documentació
9.30 -10 h: Acte inaugural
10 – 11.30 h: Conferència inaugural
Connecting Creatively through CLIL
David Marsh, UNICOM, University of Jyväskylän, Finlàndia
(hi haurà traducció simultània)
11.30 - 12 h: Pausa
12 a 13 h: Conferència I
L’origen i implantació de l’AICLE a Catalunya
Rosa Pérez Bohigas (assessora docent i formadora de
professorat ) i Pilar Olivares (coordinadora de Llengües
Estrangeres ST BCN Comarques, Departament d’Educació)
13 a 14 h: Conferència II
Changing the way the world learns English: English
Profile
Adam Evans, Cambridge University Press
14 – 16 h: Dinar lliure
16-17.30 h: Tallers
17.30-18 h: Pausa
18-19.30 h: Tallers
• Dissabte 7 de novembre
9 a 11.30 h: Tallers
11.30 – 12 h: Pausa
12-14 h: Taula rodona
Els reptes de l’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE) en diferents contextos educatius
Mariona Espinet (Departament de Didàctica de la Ciències,
Universitat Autònoma)
David Fernández (secció bilingüe de l’IES La Laboral de La
Rioja)
Teresa Naves (Departament de Filologia Anglesa de la
Universitat de Barcelona)
Isabel Pérez (coordinadora del projecte bilingüe de l’IES
Moraleda de Zafayona (Granada) / responsable provincial de
plurilingüisme)
Moderadora: Rosa Pérez Bohigas
14 h: Cloenda

Tallers
• Divendres 6 de novembre
BLOC A
De 16 a 17.30 h
1. Classes AICLE, de la teoria a la pràctica, Carme
Ortonobes Betriu (IES Maria de Bell-lloc de Bigues i Riells)
2. La metodologia AICLE a primària, Pilar Olivares
3. CLIL: From the theory to the real practice, a l’aula de
primària, Marta Hernández (CEIP Progrés de Badalona)
4. “Climate Change”: Un exemple d’elaboració i
implementació de materials AICLE a l’aula de secundària,
J. Miquel Montesinos Castell (IES Montserrat Roig de Terrassa)
BLOC B
De 18 a 19.30 h
5. Sota el paraigua de l’AICLE: continguts a l’aula de
llengua estrangera, Rosa Pérez Bohigas (assessora docent)
6. Accions i programes en relació a l’AICLE, Pilar Olivares i
Núria Carrillo (assessores tècniques docents)
7. Què cal fer i saber per ser un bon professor d’AICLE,
M. Jesús Frígols (Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana)
8. L’AICLE i les matemàtiques a secundària, Imma Romero
(IES La Segarra de Cervera)
• Dissabte 7 de novembre
BLOC C
De 9 a 11.30 h
9. AICLE a la meva escola, Anna Garcia Guxens (Sant Ignasi
Sarrià de Barcelona)
10. Aplicación práctica de las herramientas y recursos TIC
en AICLE, Isabel Pérez (IES Moraleda de Zafayona, Granada)
11. El projecte SEUP-APQUA i la seva potencialitat AICLE,
Noelia Ramírez (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona) i Imma
Ros (assessora docent i formadora de professorat)
12. Treballar les ciències a l’educació primària des del
multilingüisme: una experiència de treball col·laboratiu per
celebrar l’any Darwin, Mariona Espinet (UAB)

