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“Some [L1 teachers] even considered CLIL a competitor to L1 learning,  

in the belief […] that different languages represent opposing forces,  

growing at each other’s expense.” 

Lorenzo, Casal and Moore (2009: 18) 
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ABSTRACT 

Over the last decades there has been a growing interest in CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) throughout Europe that can be understood by the demands of our 

globalised society. Despite the substantial body of research proving the benefits of such 

an approach on the second or foreign language proficiency, there is a lack of studies 

regarding the effects of CLIL on the first language (L1). Hence, this article seeks to 

investigate the consequences of CLIL on L1 Catalan in young learners of English. More 

specifically, the effects on the acquisition of Catalan terminology related to Social 

Sciences are discussed. First, some theoretical aspects about this approach are dealt 

with, as well as the CLIL origins and its progress in the Catalan educational system. 

Then, the secondary school where the research was conducted is presented together with 

its current CLIL situation. The article continues focusing on the study conducted and 

analyses the results obtained by testing 24 CLIL students on a terminological task based 

on Social Sciences content. The findings show that some words outperform in English, 

some others do so in Catalan and still a considerable amount of words fails in both 

languages. Thus, the CLIL approach seems to have a modest improvement in the 

command of the foreign language technical terminology, and also seems to give a 

disadvantage to the learning of such technical terminology in the mother tongue. 

Finally, since research concerning this scope is still at its infancy and the results here 

presented are based on a small sample, further research is suggested in this area in order 

to provide our students with an innovative educational approach which is not 

detrimental to the learning of any language.  
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RESUM 

Vivim en un món global i plurilingüe, en què dominar més d’una llengua contribueix al 

desenvolupament social i professional dels joves. És per això que darrerament l’interès 

per l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) ha pres força 

en el context escolar europeu. Davant aquesta nova situació, diversos estudiosos han 

analitzat els beneficis d’aquest enfocament en la llengua estrangera. Tanmateix, 

manquen treballs destinats a examinar els efectes de l’AICLE sobre la llengua materna. 

Per aquesta raó, el treball aquí present pretén analitzar quin és l’impacte d’aquest 

enfocament en la llengua catalana. En concret, volem estudiar en quina mesura la 

implementació de l’AICLE pot afectar l’aprenentatge de la terminologia catalana en el 

cas de les Ciències Socials. En primer lloc, fem una visió panoràmica a la societat 

d’avui dia. Continuem amb la contextualització de l’AICLE en general i en el context 

català. Després, presentem l’institut on hem desenvolupat l’estudi, així com els orígens, 

l’evolució i l’estat actual de l’AICLE a les seves aules. Finalment, procedim a l’anàlisi 

dels resultats obtinguts a partir d’un test terminològic dirigit a 24 alumnes que estudien 

la matèria de Ciències Socials en anglès. Els resultats mostren que alguns termes 

obtenen millors resultats en llengua estrangera, d’altres ho fan en català i un bon 

nombre de paraules no aconsegueix resposta en cap de les dues llengües. Per tant, d’una 

banda, l’enfocament AICLE no sembla que aporti tan bons resultats a l’anglès com 

alguns investigadors afirmen i, de l’altra, podria desafavorir l’aprenentatge de la 

terminologia catalana relacionada amb les Ciències Socials. Per acabar, atès que no hi 

ha gaires estudis dedicats a aquest àmbit específic i que aquest treball es basa en una 

mostra reduïda, proposem que s’incrementin el nombre d’investigacions en aquest 

terreny per oferir a l’alumnat projectes educatius innovadors que no vagin en detriment 

de cap llengua.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de fi de grau pretén fer una petita aportació al camp de l’Aprenentatge 

Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) en l’adquisició de la terminologia 

catalana especialitzada en Ciències Socials. Les motivacions principals que ens han 

portat a desenvolupar un estudi d’aquestes característiques cal atribuir-les a dues 

vocacions personals: la llengua i l’educació.  

D’una banda, les llengües són el mitjà essencial de tot acte comunicatiu i considerem 

que preservar-les és un deure de la societat. Així mateix, són una font de riquesa que 

ens fa créixer com a persones i desenvolupar-nos en un món tan divers com l’actual. En 

vista d’aquest context i que el plurilingüisme és una realitat tangible, ens resulta 

inevitable qüestionar-nos si el foment d’una llengua, i en especial l’anglès, pot 

desafavorir el desenvolupament d’una altra, sobretot la materna.  

De l’altra, pensem que l’educació és un dels motors i el futur de la societat, de manera 

que cal vetllar per aconseguir un ensenyament de qualitat i actualitzat. Tenint en compte 

que el model educatiu no acaba de ser del tot eficaç, només cal donar un cop d’ull als 

resultats del Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya, ens plantegem quina 

metodologia innovadora s’hauria d’implementar per obtenir un ensenyament de qualitat 

i que s’adeqüi a les necessitats educatives d’avui dia, però, sobretot, que no vagi en 

detriment de cap llengua ni de l’adquisició del contingut. Si bé és cert que en aquest 

marc ha sorgit l’AICLE com a solució al problema, considerem que no és l’alternativa 

més apropiada, ja que emmudeix la llengua materna a les aules. 

A través d’aquest treball pretenem analitzar si efectivament l’AICLE podria desafavorir 

l’aprenentatge de la llengua materna, en concret, l’adquisició de la terminologia 

catalana relacionada amb les Ciències Socials. De fet, aquesta és la hipòtesi, i per 

extensió l’objectiu principal, que volem corroborar o refutar al final del treball. Per 

aconseguir-ho, però, primer cal que estudiem a fons el perquè de l’AICLE, què és, quins 

són els seus orígens, quines finalitats persegueix, en què es basa, com s’implementa i 

què requereix. De la mateixa manera, és important veure com va arribar als centres 

educatius catalans, quina n’ha estat l’evolució i el seu estat actual.  
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Amb el marc de l’AICLE ben definit, prosseguim amb el gruix del treball, és a dir, a 

analitzar quins són els efectes d’aquest enfocament en l’aprenentatge de la terminologia 

catalana específica de la matèria de Ciències Socials. Per fer-ho, ens hem posat en 

contacte amb un institut de Barcelona que té força experiència en AICLE. A partir 

d’una entrevista a la coordinadora del projecte coneixem la història i l’estat actual de 

l’AICLE al centre. I gràcies a un test terminològic i a una sèrie d’observacions de cinc 

classes arribem al nostre objectiu.  

Pel que fa a l’estructura, aquest treball està compost per sis capítols, el primer dels quals 

correspon a aquesta introducció. Tot seguit, al capítol 2, contextualitzem la societat 

d’avui dia per veure quins han estat els factors que han propiciat l’aparició de l’AICLE. 

Al capítol 3, presentem el marc teòric, que es divideix en tres apartats, en el qual es 

desglossa la base teòrica de l’AICLE, el model didàctic 4Cs i l’AICLE als centres 

educatius catalans. El capítol 4, que consta de sis apartats, se centra en el tema principal 

de l’estudi: els efectes de l’AICLE en l’aprenentatge de la terminologia catalana en el 

context de les Ciències Socials. Quant als apartats, en el primer exposem els objectius 

de la recerca; continuem amb l’explicació de la metodologia; en tercer lloc presentem el 

centre educatiu on hem desenvolupat l’estudi, així com els orígens, l’evolució i l’estat 

actual de l’AICLE a les seves aules; després procedim a l’anàlisi de les dades 

obtingudes; seguim amb la discussió dels resultats; i tanquem el capítol amb les 

observacions de les sessions AICLE. Al capítol 5, reflexionem sobre les conclusions 

extretes del treball. El capítol 6 està destinat a les referències bibliogràfiques que hem 

utilitzat per a l’elaboració d’aquest treball. Finalment, hem inclòs cinc annexos, en els 

quals es pot trobar informació addicional sobre l’entrevista a la coordinadora del 

projecte de l’institut, sobre el qüestionari personal, sobre el test terminològic, sobre les 

observacions de les sessions AICLE i sobre la bibliografia utilitzada per a l’elaboració 

d’aquest material. 
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2. UNA SOCIETAT GLOBAL I PLURILINGÜE 

És ben sabut que vivim en una societat globalitzada i internacional, en què la necessitat 

de dominar més d’una llengua, i en particular l’anglès, és cada vegada més evident. Tan 

sols cal mirar el nostre voltant i ens adonarem que, tal com afirmen Lorenzo i Piquer 

(2013: 143), “en el món actual no hi ha gaires llocs on una persona pugui passar tota la 

vida tenint contacte només amb una llengua”. Així doncs, el plurilingüisme és una 

realitat i la seva introducció i foment han estat motivats per diversos factors polítics, 

econòmics, socials i tecnològics.  

En el terreny polític, la creació de la Unió Europea ha donat lloc a la diversitat 

lingüística. Preservar la riquesa i promocionar l’aprenentatge de les llengües europees 

són objectius principals de la UE. De fet, al Llibre Blanc sobre l’educació i la formació 

de la Comissió Europea (1995) ja es va proposar que tots els ciutadans europeus haurien 

de dominar, almenys, dues llengües europees a més de la materna. En aquesta línia 

s’elaboren polítiques que vetllen per fomentar i incrementar el plurilingüisme individual 

i abordar així el repte de crear una societat més integrada, inclusiva, cohesionada i 

europea.  

En l’àmbit econòmic, els nous mercats laborals i la crisi del 2008 han contribuït a la 

construcció d’una societat plurilingüe. D’una banda, les economies occidentals s’han 

internacionalitzat i la terciarització s’ha intensificat. De l’altra, la deslocalització de la 

producció ha comportat relacions d’interconnexió entre empreses més enllà de les 

fronteres territorials. Tot això ha tingut conseqüències en l’ús d’una lingua franca, el 

coneixement de la qual és un requisit per a l’èxit individual, i en el mercat laboral, que 

demana als treballadors altes competències lingüístiques.  

Els fluxos migratoris i la mobilitat poblacional han reconfigurat el paisatge demogràfic 

d’occident. No és d’estranyar, doncs, que en una societat en la qual conviuen diverses 

llengües i cultures, el plurilingüisme es vegi com una eina per promoure la integració i 

fer front a la diversitat.  

La ràpida i exponencial irrupció de les noves tecnologies també ha transformat les 

nostres vides i, en general, la societat. Avui dia, estar en contacte amb textos, cançons i 

pel·lícules, per posar-ne alguns exemples, d’arreu del món és un fet habitual. I és que 
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les noves tecnologies han motivat la comunicació entre llengües, de manera que han 

aportat el seu gra de sorra a la formació d’una societat plurilingüe.  

En aquest context, emergeixen quatre prioritats de manera simultània: les famílies volen 

que els seus fills dominin almenys una llengua estrangera; els governs volen introduir 

millores en l’ensenyament de llengües; la Comissió Europea vol garantir la integració; i, 

a nivell educatiu, els experts veuen el potencial d’integrar l’ensenyament-aprenentatge 

de llengües amb el dels continguts curriculars. Com a conseqüència, els estudiants 

necessiten més exposició en general a la llengua estrangera per tal de desenvolupar les 

habilitats lingüístiques, sobretot les referents a la comunicació oral, i millorar-ne el 

domini. 

El plurilingüisme ha afavorit un canvi en la formació dels joves perquè tinguin millors 

oportunitats socials, professionals i de mobilitat tant per al moment present com per al 

futur; cal preparar-los segons les necessitats de la nostra societat i dels nostres mercats 

laborals. Es tracta, doncs, de dotar els joves de les eines que els haurien de fer candidats 

amb més oportunitats en el món internacional en què vivim. En aquest sentit, les 

llengües, i sobretot el seu coneixement funcional, són productes clau que obren portes 

als estudiants i els preparen per ser ciutadans globals. 

Davant d’aquesta situació, les autoritats educatives europees han sigut conscients de la 

necessitat de desenvolupar plans i programes que posin èmfasi en l’adquisició de 

llengües estrangeres, tant per millorar la competència lingüística com per assegurar que 

tothom domini, almenys, tres llengües. Així doncs, el sistema educatiu s’ha d’adaptar a 

les demandes actuals i el currículum escolar d’avui dia requereix, entre altres aspectes, 

un nivell d’internacionalització més elevat. 

En aquest context i tenint en compte que els resultats en llengües estrangeres, en 

especial en anglès, no són del tot òptims (Consell Superior d’Avaluació del Sistema 

Educatiu, 2014: 145-147), diversos estudiosos com Lasagabaster (2008: 38-39) i 

Lorenzo, Casal i Moore (2009: 19) demostren que l’AICLE és un enfocament efectiu 

per millorar el nivell de competència lingüística en una llengua estrangera. Així doncs, 

sembla ser que l'enfocament AICLE ha sorgit com una solució excel·lent per fomentar 

el plurilingüisme. 
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Val la pena comentar que la Unió Europea també ha donat suport explícit a l’AICLE. 

Tal com sosté Eurydice (2006: 8), “la resolució del Consell Europeu del 1995 fa 

referència a la promoció de metodologies innovadores i, en concret, a ‘ensenyar en una 

llengua estrangera matèries no-lingüístiques’”.  

Cal destacar que darrerament l’interès per l’AICLE en el context escolar ha estat un 

fenomen en extensió a tot Europa i és que, com afirma Coyle (Lasagabaster i Ruiz de 

Zarobe, 2010: vii), “we are entering a new era in the development of content and 

language integrated learning”.   

3. MARC TEÒRIC 

Ara que ja hem vist que l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera és 

un enfocament educatiu rellevant a l’Europa de les llengües i del coneixement, és el 

moment de dedicar unes pàgines a contextualitzar l’AICLE en el seu marc teòric. Per 

fer-ho, el capítol consta de tres apartats: en el primer, descrivim què és, quins són els 

seus orígens, quines característiques el defineixen, quines són les metodologies que 

segueix, quin és el paper del professorat, en quines assignatures s’implementa i el 

perquè de l’anglès; l’apartat següent tracta el 4Cs framework, en què expliquem el 

model didàctic ideat per Coyle; finalment, posem el focus d’atenció a Catalunya i 

exposem l’arribada de l’AICLE, la seva evolució i el nombre de centres educatius que el 

promouen.  

3.1. AICLE: el pont entre la llengua i els continguts 

3.1.1. Què és l’AICLE? 

AICLE és l’acrònim d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera, que 

correspon a l’expressió anglesa Content and Language Integrated Learning (CLIL), i fa 

referència a “l’ensenyament de qualsevol matèria no-lingüística utilitzant com a llengua 

vehicular un idioma estranger o una nova llengua meta” (Marsh, 2002). 

Tanmateix, com apunten Coral i Lleixà (2013: 8), hi ha diversos autors, com Escobar i 

Sánchez (2009: 67) i Gajo (2007: 566), que consideren que l’expressió matèria no-

lingüística no és gaire apropiada, “ja que el llenguatge és fonamental en l’ensenyament-
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aprenentatge de qualsevol contingut”. Per aquesta raó, Navés i Muñoz (2000: 2) 

proposen una altra definició del terme AICLE, en la qual utilitzen continguts 

curriculars: 

“El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares implica 

estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la 

propia”. 

No obstant això, el terme matèria no-lingüística és el més utilitzat entre els estudiosos 

d’AICLE i al·ludeix a aquelles matèries que no tenen la llengua com a objectiu 

principal i únic, tot i fer-la servir per al seu ensenyament-aprenentatge. 

Sigui com sigui, aquest enfocament “no és una nova forma d’ensenyament de les 

llengües ni dels continguts, sinó una fusió innovadora dels dos” (Coyle, Hood i Marsh, 

2010: 1). D’aquesta manera, podríem dir que l’AICLE està relacionat amb els processos 

de convergència d’elements fragmentats prèviament, com és el cas de les assignatures 

en el currículum. 

L’AICLE constitueix, doncs, “un enfocament educatiu dual en què s’utilitza una nova 

llengua per aprendre i ensenyar tant els continguts com el llenguatge. És a dir, en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge, l’atenció no només se centra en el contingut o 

només en la llengua, sinó que aquests dos aspectes s’entrellacen, malgrat que en 

situacions determinades es pot posar més èmfasi en una direcció o en l’altra” (Coyle, 

Hood i Marsh, 2010: 1). De fet, l’AICLE busca l’equilibri entre l’adquisició de 

continguts i de llengua estrangera, que té lloc simultàniament i en un mateix context. 

En resum i tal com afirmen Coyle, Hood i Marsh (2010: 27) “l’AICLE no consisteix a 

‘traduir’ l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua materna a una d’estrangera”, sinó 

que la funció d’aquest enfocament és omplir el forat que sovint separa les matèries 

purament lingüístiques de les de contingut a través de la seva fusió en programes 

integrats. Així doncs, “l’AICLE implica aprendre a utilitzar una llengua de manera 

apropiada mentre s’utilitza [aquesta] llengua per aprendre [el contingut] de manera 

efectiva” (Coyle, Hood i Marsh, 2010: 42). 
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3.1.2. Els orígens de l’AICLE 

Si bé és cert que el terme AICLE va ser ideat per David Marsh l’any 1994 i darrerament 

ha esdevingut un enfocament més i més popular, l’ensenyament-aprenentatge integrat 

de continguts i llengües no és pas un fenomen nou; al contrari, utilitzar una segona 

llengua com a vehicle d’instrucció ha estat una pràctica comuna al llarg de molts segles. 

Trobem exemples històrics a l’antiga Roma, on s’emprava el grec; a l’edat mitjana, 

quan el llatí era la llengua d’instrucció de diverses matèries; o en ple segle XX, en què 

diverses escoles internacionals del nostre país han promogut l’ensenyament-

aprenentatge en una llengua estrangera, sobretot l’anglès, el francès o l’alemany. 

La novetat de l’AICLE rau en el canvi d’actitud, l’obertura que ha experimentat. 

Històricament, només era un servei disponible per a les famílies més benestants. Avui 

dia, l’accés a l’aprenentatge de llengües estrangeres és més universal. Segons Marsh 

(2000): “L’AICLE dona l’oportunitat a la joventut de tota condició social i econòmica 

d’aprendre una llengua estrangera de forma significativa, de manera que trenca amb les 

barreres del passat”. 

Així mateix, tampoc és un fenomen nou perquè és hereu d’altres programes, com la 

immersió lingüística, sobretot la que va tenir lloc al Canadà al segle XX; l’educació 

bilingüe, com la dels Estats Units; el content-based instruction (CBI); o el Teaching 

English as a Foreign Language (TEFL) (Coyle, Hood i Marsh, 2010). Malgrat que 

aquests programes en són els precedents i comparteixen alguns principis teòrics i 

pràctics amb l’AICLE, no són sinònims.  

En primer lloc, i com ja hem explicat, una de les característiques més pròpies de 

l’AICLE que fa que es diferenciï d’altres programes és que constitueix un enfocament 

educatiu dual que busca l’equilibri entre l’adquisició de contingut i l’adquisició d’una 

llengua estrangera. 

D’una banda, en contrast amb el CBI o el TEFL, l’AICLE no consisteix a aprendre en 

una altra llengua continguts que l’alumnat ja coneix, sinó a adquirir els coneixements 

previstos al currículum de la matèria en qüestió. De l’altra, a diferència dels programes 

d’immersió lingüística, el professorat que imparteix AICLE no sol ser nadiu. 

Una altre dels aspectes que el diferencia de la resta de programes és que l’AICLE no té 
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com a objectiu principal l’ensenyament de la llengua estrangera. Si bé no ignora els 

aspectes lingüístics, que s’adquireixen de manera incidental i implícita, manté que la 

seva prioritat és l’aprenentatge dels continguts de la matèria no-lingüística. Per tant, en 

AICLE, els continguts són els que marquen el camí a seguir. Finalment, el seu punt 

distintiu és la integració de quatre blocs contextualitzats: contingut, comunicació, 

cognició i cultura. 

3.1.3. Característiques que defineixen l’AICLE 

Per comprendre l’AICLE, cal que ens referim tant als tres conceptes bàsics d’aquest 

enfocament (aprenentatge integrat, entorn natural i rellevància significativa) com a les 

característiques que el defineixen. 

Tal com descriuen Coral i Lleixà (2013: 9), els tres conceptes bàsics de l’enfocament 

AICLE són: aprenentatge integrat, entorn natural i rellevància significativa. Aquests 

autors afirmen que “segurament el concepte d’aprenentatge integrat n’és la clau, ja que 

és el que condueix a passar de la idea d’immersió, és a dir l’ensenyament d’una matèria 

en una llengua diferent a la pròpia, a la idea de dissenyar i aplicar al mateix temps 

estratègies didàctiques per a l’adquisició del contingut de la matèria i estratègies 

didàctiques per a l’aprenentatge de la llengua”. 

El segon concepte, el d’entorn natural, fa referència a la importància d’aprendre una 

llengua addicional en un context en què se’n fa un ús real. Tal com assenyalen Navés i 

Muñoz (2000: 2), extret de Coral i Lleixà (2013: 9), “les llengües s’aprenen de manera 

més eficaç quan podem utilitzar-les en situacions reals”. Perquè un idioma, com passa 

amb l’esport o amb un instrument musical, s’aprèn practicant-lo en situacions reals. 

Segons Coral i Lleixà (2013: 9), “el tercer concepte, el de rellevància significativa, té a 

veure amb la utilitat que l’aprenentatge de la llengua té per a l’alumnat.” Així ho posen 

de manifest Dalton-Puffer i Smit (2007: 8), extret de Coral i Lleixà (2013: 9): 

“Learning about geography, science or history in the CLIL classroom gives the use of the 

foreign language a purpose over and beyond learning the language itself. In this way, learning 

about subject content is constructed as possessing a kind of meaningfulness that is believed to 

be absent from typical language instruction”.  
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“Així doncs, aprendre una llengua amb rellevància significativa implica fer-la servir 

amb un determinat propòsit, i en el cas de l’AICLE amb el propòsit de la seva utilització 

en relació amb els continguts nous que s’han adquirir”, tal com indiquen Coral i Lleixà 

(2013: 9). 

A grans trets, Pérez-Vidal (2008) assenyala que l’AICLE es caracteritza per: 

• El context d’aprenentatge és l’aula en un entorn en què no es parla la L2. 

• La L2 és un mitjà d’instrucció [i comunicació]. 

• L’exposició a la L2 es limita a l’aula. 

• La resta de llengües del currículum també són objecte d’atenció. 

• Els aprenents tenen un coneixement limitat de la L2. 

• El professorat comparteix la L1 de l’alumnat i és competent en la L2. 

• El currículum de la L2 és el mateix que el de la L1. 

• La cultura de l’aula és la de la L1, no la de la L2. 

• S’augmenten les hores totals de contacte amb la L2. 

• Es planteja la perspectiva europea cap al multilingüisme. 

3.1.4. Metodologies que segueix l’AICLE 

Com ja hem assenyalat prèviament, “l’AICLE no consisteix a ‘traduir’ l’ensenyament i 

l’aprenentatge de la llengua materna a una d’estrangera” (Coyle, Hood i Marsh, 2010: 

27), sinó que cal seguir una metodologia en què s’utilitzin materials apropiats. 

És rellevant subratllar que no hi ha una metodologia concreta que s’hagi de seguir per 

impartir classes en AICLE, sinó que existeix una gran diversitat de models flexibles, 

que es poden aplicar de diverses maneres, barrejar entre si i anar dirigits a molts sectors 

de l’ensenyament (educació primària, secundària i nivells superiors). Ara bé, sigui quina 

sigui la metodologia per la qual s’opti, totes comparteixen els mateixos objectius: 

millorar la competència comunicativa en una llengua estrangera; promoure el 

desenvolupament de les habilitats cognitives de l’alumne; aprendre continguts des d’una 

perspectiva diferent; integrar una nova cultura a l’aula; i preparar els joves per a la 

internacionalització. En resum, crear projectes educatius plurilingües que ofereixin als 

alumnes la possibilitat d’estudiar una llengua estrangera i d’estar-hi en contacte en un 

nou context d’aprenentatge i ús. 
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Així doncs, el que és important és utilitzar una metodologia que s’adapti al currículum, 

al microcosmos social (context) de l’aula i a les necessitats de l’enfocament dual. 

Només mitjançant metodologies apropiades s’aconseguirà que l’Aprenentatge Integrat 

de Continguts i Llengua Estrangera sigui eficaç i exitós. Tedik et al. (2001), citat per 

Florit (2013: 132-134), van identificar que les variables que defineixen una metodologia 

adequada per a l’ensenyament-aprenentatge de l’AICLE són: 

[El professorat] 

• Utilitza la llengua meta sistemàticament (o una combinació de la llengua 

materna i la llengua estrangera quan calgui). 

• Reconeix que l’alumnat és el constructor actiu del seu coneixement. El docent 

evita la classe magistral consistent en llargues explicacions a favor del treball 

actiu i la participació contínua de l’alumnat. 

• Crea contextos significatius d’aprenentatge. 

• Proporciona activitats manipulatives i incrementa el nombre d’exemples reals i 

vivencials per promoure l’aprenentatge. 

• Emfatitza i prioritza la comprensió de totes les activitats. 

• Avalua les actuacions de l’alumnat amb freqüència mitjançant preguntes 

adreçades al grup o individuals. 

• Segueix un enfocament comunicatiu i dona oportunitats perquè sorgeixin 

discussions. 

• Adreça les activitats als interessos dels aprenents, al seu nivell de 

desenvolupament i a les seves necessitats d’aprenentatge. 

• Desenvolupa una planificació sincronitzada del contingut i la llengua. 

• Promou tasques atractives, motivadores i significatives per a l’alumnat. 

• Utilitza recursos visuals (presentacions digitals, vídeos, etc.) i elements reals. 

• Extreu experiències i coneixements anteriors dels aprenents, així com els 

coneixements previs del currículum. 

De totes les variables que Tedik et al. (2001) descriuen, cal destacar que un dels 

elements essencials de l’AICLE, i que fa que es diferenciï de les metodologies 

tradicionals, és la necessitat de fer de l’alumne el centre de l’aprenentatge. Es tracta de 

promoure activitats d’interacció social i d’aprenentatge cooperatiu per tal que l’alumne 

tingui un rol actiu. 
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Pel que fa als materials, també cal que s’adeqüin al currículum, és a dir, al nivell de 

llengua dels estudiants i al contingut curricular. Tanmateix, sovint són escassos i es 

deixa el professorat sol davant la seva creació. Dissenyar els materials és una tasca 

complexa que suposa un augment notable del volum de feina i que requereix molt de 

temps per part del docent. 

3.1.5. El paper del professorat 

El paper que té el professorat d’AICLE és fonamental. De fet, és més important la 

variable professor, i en particular la seva competència i capacitació, que la metodologia 

emprada a l’aula, ja que el punt de partida per implementar l’AICLE en un centre és 

tenir un professor disposat i capacitat per fer-ho. Tanmateix, no és una tasca senzilla i, 

en conseqüència, la continuïtat d’aquest enfocament no està garantida.  

Malgrat que és el docent de l’assignatura de contingut qui s’encarrega de la instrucció 

de les matèries en què s’implementa AICLE, no podem oblidar que es tracta d’un 

enfocament integrat. És a dir, cal que hi hagi cooperació entre el professorat de llengua i 

el de matèria no-lingüística per planificar la política d’implementació, programar les 

activitats i preparar els materials. Sovint, però, aquest no és el cas i la major part dels 

professionals no treballen en equip, sinó que ho fan individualment. 

3.1.6. Assignatures i l’anglès 

Les assignatures en les quals s’imparteix AICLE varien segons el país i, fins i tot, el 

centre educatiu. Tot i que es pot ensenyar qualsevol matèria no-lingüística mitjançant 

l’enfocament AICLE, les més habituals són: Ciències Socials, Ciències Naturals i, en 

menor incidència, Educació Física, Educació Artística i Tecnologia. Val a dir, però, que 

l’elecció dependrà de diversos factors del centre educatiu, sobretot de la disponibilitat 

docent. 

L’anglès ocupa una posició dominant com a llengua vehicular d’AICLE en molts 

països. No obstant això, hem de ser conscients que en els programes AICLE no només 

s’impulsa l’anglès. Precisament, la llengua que es potencia està relacionada amb el 

context socioeconòmic, polític i cultural de cada nació (Coyle, Hood i Marsh, 2010). 

Així doncs, per exemple, a Austràlia es promou l’anomenat LOTE (Languages Other 
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Than English), en què s’utilitzen com a vehiculars llengües asiàtiques, europees i 

d’herència; i al Regne Unit les llengües d’AICLE són el francès, l’alemany i l’espanyol. 

3.1.7. Conclusions AICLE: el pont entre la llengua i els continguts 

En conclusió, l’AICLE és educació a través d’una llengua estrangera basat en una 

metodologia que s’ha d’adaptar al context de l’aula i mitjançant materials apropiats. 

Entre altres aspectes, es caracteritza, d’una banda, per ser un enfocament dual flexible i 

dinàmic, en tant que es pot implementar a tots els nivells educatius, a totes les matèries 

no-lingüístiques i en qualsevol llengua addicional; de l’altra, per requerir professors 

capacitats i competents. Els seus pilars fonamentals són l’entorn natural, la rellevància 

significativa i l’aprenentatge integrat. En relació amb aquest últim concepte, a l’apartat 

següent expliquem el model didàctic més estès a Catalunya. 

3.2. 4Cs Framework  

Perquè l’AICLE es consideri una enfocament integrat, cal que hi hagi un equilibri entre 

els diferents blocs que el conformen. Tot i que la manera d’integrar-los és diversa i 

existeixen diferents models didàctics, el més freqüentment adoptat en entorns AICLE és 

l’ideat i desenvolupat per Coyle: el 4Cs framework. Així mateix, és el model pel qual va 

optar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i, consegüentment, 

el més estès al nostre territori; d’aquí la seva rellevància en aquest estudi. 

“El 4Cs framework parteix del supòsit que l’AICLE demana una metodologia particular 

que no pot ser trobada en enfocaments educatius més tradicionals” (Coyle, 2006). Es 

tracta d’un constructe teòric que integra quatre blocs contextualitzats: content 

(contingut); communication (comunicació); cognition (cognició), i culture (cultura). 

Més concretament, cada un dels blocs fa referència a: 

Content: és el contingut a impartir i pot correspondre a una assignatura (Ciències 

Naturals o Geografia, per exemple), a un projecte o a un tema particular. Val a dir que 

aquest bloc no només fa referència a l’adquisició de coneixements, sinó que també en 

promou la creació. 

Communication (substituïble per llenguatge): es refereix a la llengua vehicular que 
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s’utilitza per adquirir els continguts i alhora el llenguatge de forma significativa, en un 

context interactiu i d’aprenentatge. Com es pot apreciar a la figura 1, tot i la interrelació 

entre els quatre blocs contextualitzats, la comunicació, i per tant la llengua, ocupa la 

posició central del model 4Cs framework. 

Cognition: correspon a les habilitats cognitives. Es fonamenta en l’ús dels processos 

cognitius per construir el coneixement, com ara la manera en què pensem, recordem, 

identifiquem, relacionem conceptes, comparem, ordenem o torbem similituds i 

diferències. 

Culture: posa de manifest que la relació entre cultures i llengües és complexa, la qual 

cosa requereix consciència intercultural. Parteix de la interacció entre iguals per arribar 

al desenvolupament personal i social en una món globalitzat.  
!

!

!

!
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Figura 1. 4Cs framework. Font: elaboració pròpia a partir de Coyle, Hood i Marsh (2010) 

Coyle, Hood i Marsh (2010: 41) afirmen que a partir del 4Cs framework “es té en 

compte l’adequada integració dels continguts i del llenguatge a aprendre en contextos 

específics i, a més, es reconeix la relació simbiòtica que existeix entre aquests 

elements”. Els autors suggereixen que un enfocament AICLE efectiu té lloc com a 

resultat d’aquesta simbiosi. 

Si bé hem comentat que el 4Cs framework és el model didàctic adoptat al sistema 

educatiu català, en la darrera dècada han començat a emergir noves tendències. Agolli 

(2013) i Skket et al. (2008), citats per Soler (2017: 100), defensen “la necessitat 
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d’incorporar altres àmbits al model 4Cs perquè esdevingui un model 5Cs (Content, 

Cognition, Communication, Culture and Context) o, fins i tot, un model 8Cs (Content, 

Cognition, Communication, Culture, Collaboration, Choices, Creativity and 

Connections)”. 

En conclusió, amb el 4Cs framework es pretén que l’alumnat millori la competència de 

comunicar continguts curriculars a través d’una llengua addicional, desenvolupi les 

habilitats cognitives i adquireixi consciència intercultural.  

3.3. L’AICLE a Catalunya 

3.3.1. Arribada i evolució de l’AICLE a Catalunya 

La situació de l’AICLE a Catalunya està canviant. En la darrera dècada, el Departament 

d’Ensenyament ha desenvolupat diversos plans i programes plurilingües amb els quals 

es demostra la importància de l’ensenyament-aprenentatge d’una llengua addicional en 

el currículum escolar, en concret, de l’anglès. Val la pena recordar que a Catalunya la 

implementació de l’AICLE es fa en una situació trilingüe, és a dir, l’anglès (l’idioma 

més habitual) és la tercera llengua a ensenyar.  

En el marc legislatiu, l’educació està regulada a nivell estatal per la Llei orgànica 

2/2006. Tanmateix, les comunitats autònomes tenen competència en l’àmbit educatiu, 

de manera que, avui dia, a Catalunya, és el Departament d’Ensenyament el que impulsa 

la implementació de l’AICLE i, més concretament, el Servei de Llengües Estrangeres 

(dins la Subdirecció de Llengua i Plurilingüisme). 

Considerem oportú destacar que, amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2009, d’educació, 

els programes a través d’AICLE no només estan disponibles per a centres amb plans 

específics, sinó que ja estan oberts al públic en general (Lorenzo i Piquer, 2013: 160). 

L’únic requisit que han de complir els centres que vulguin implementar AICLE és, a 

banda de disposar d’un professorat disposat i capacitat per impartir una matèria no-

lingüística mitjançant aquest enfocament, que els programes s’hagin descrit i aprovat en 

el projecte lingüístic de centre. 

L’arribada i la promoció de l’AICLE a Catalunya es van veure afavorides per l’èxit que 

havia tingut el model d’immersió en llengua catalana de finals del segle XX i principis 
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del XXI. Tot i que els orígens de l’AICLE a Catalunya es remunten als anys vuitanta, no 

va ser fins als noranta que els primers projectes innovadors es van implementar (Navés i 

Victori, 2010, citats per Vilalta, 2016).  

D’aquesta manera, el febrer del 1986 es va crear el CRLE (Centre de Recursos de 

Llengües Estrangeres), a través del qual es van impulsar diversos plans experimentals. 

Paral·lelament, l’any 1988, es va fundar l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica 

amb la Comunitat Europea (anomenada Oficina de Cooperació Educativa i Científica 

Internacional a partir del 2000), que tenia la funció de portar programes europeus als 

centres educatius catalans.  

Del 1988 al 1990, el Departament d’Ensenyament va dur a terme un projecte pilot basat 

en l’ensenyament de continguts curriculars en llengua estrangera. A partir d’aquest 

moment, es van començar a implementar els primers programes innovadors d’AICLE al 

territori català. L’any 1999, amb la posada en pràctica del Pla de millora de 

l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres a l’ensenyament reglat, 

comunament conegut com a projecte Orator, els enfocaments AICLE prenen més 

importància. Entre el 2005 i el 2010, el Pla Experimental de Llengües Estrangeres, 

comunament conegut com a PELE, dona continuïtat a l’Orator. El 2012 es substitueix el 

PELE pel Pla d’Impuls de Llengües Estrangeres, més conegut com a PILE. Actualment, 

tenim el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme, conegut com a GEP, que va 

néixer l’any 2013 i fomenta la integració de continguts curriculars i llengua addicional. 

3.3.2. Centres educatius catalans que promouen l’AICLE 

En aquest apartat fem una visió panoràmica de la implementació de l’AICLE a 

Catalunya des del curs 2012-2013 fins al 2017-2018, ja que considerem interessant 

veure quina ha estat l’evolució de l’enfocament AICLE al nostre territori en els darrers 

cursos i poder fer, així, una radiografia del seu estat actual. Per tal d’obtenir les dades 

actualitzades ens hem posat en contacte amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya.  

Val a dir que només ens centrem en les dades d’educació secundària, perquè l’estudi 

s’ha elaborat en aquest sector de l’ensenyament, i de l’anglès, ja que és la llengua 

vehicular d’AICLE dominant als centres educatius catalans. Tanmateix, les dades 
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subministrades pel Departament d’Ensenyament també inclouen, d’una banda, 

l’educació primària i el total de Catalunya (ensenyament primari més secundari) i, de 

l’altra, les dades del castellà, del francès i de l’alemany.  
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Gràfic 1. Alguna àrea o matèria parcialment o totalment en anglès (AN). Font: Generalitat de Catalunya 

[Gencat], 2017 

Com podem observar, any rere any, amb un petit parèntesi el curs 2016-2017, el nombre 

de centres educatius catalans que decideixen impartir alguna àrea o matèria parcialment 

o totalment en anglès no ha parat de créixer. Així doncs, des del Departament 

d’Ensenyament s’està posant èmfasi a la creació de projectes educatius plurilingües que 

ofereixin als alumnes la possibilitat d’estudiar una llengua estrangera en un nou context 

d’ús i d’aprenentatge. 

4. L’ESTUDI: ELS EFECTES DE L’AICLE EN L’APRENENTATGE DE LA 

TERMINOLOGIA CATALANA. EL CAS DE LES CIÈNCIES SOCIALS 

Amb aquest capítol s’inicia la part pràctica del nostre estudi, en què examinem i 

analitzem quins són els efectes de l’AICLE en l’aprenentatge de la terminologia 

catalana a l’àrea de les Ciències Socials. Per fer-ho, el capítol consta de sis subapartats: 

al 4.1., exposem els objectius de la recerca; a continuació, al 4.2., expliquem la 

metodologia (participants, materials i procediment); al 4.3., presentem el centre 

educatiu on hem desenvolupat l’estudi i fem un repàs als orígens, l’evolució i l’estat 

actual de l’AICLE a les seves aules; al 4.4., procedim a l’anàlisi de les dades 
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obtingudes; al 4.5., seguim amb la discussió dels resultats; i, al 4.6., exposem una sèrie 

de factors observats a l’aula que podrien tenir una influència directa en els resultats. 

4.1. Objectius de l’estudi 

L’interès creixent per l’enfocament AICLE en el context educatiu fa necessari l’aparició 

d’estudis que n’analitzin l’impacte per tal de consolidar els beneficis i millorar els punts 

febles. 

En aquest sentit i en els darrers anys, la recerca sobre l’AICLE ha augmentat 

gradualment, però la majoria de treballs solen examinar els efectes d’aquest enfocament 

en la competència lingüística en llengua estrangera i, sovint, comparen els resultats de 

dos grups (un AICLE i un NO AICLE). Així doncs, manquen estudis destinats a 

mesurar l’impacte de l’AICLE sobre la L1 i l’adquisició dels continguts.  

Per aquesta raó, el present treball pretén analitzar quins són els efectes de l’AICLE al 

català com a primera llengua. Més concretament, volem investigar, a partir d’un grup, 

en quina mesura la implementació de l’AICLE podria afectar l’aprenentatge de la 

terminologia catalana en el cas de les Ciències Socials. 

Val la pena comentar que si aquest estudi posa l’èmfasi en la terminologia catalana és 

perquè, segons Dalton-Puffer (2008: 5-6), una de les competències lingüístiques que 

més es beneficia de l’AICLE és el vocabulari i, en concret, la terminologia 

especialitzada de la matèria en qüestió. Paral·lelament, una de les preocupacions d’un 

sector del professorat és si l’AICLE podria donar lloc a la incomprensió de termes clau 

en L1.  

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball és donar resposta a la pregunta següent: 

pot, i en quina mesura, l’AICLE desafavorir l’aprenentatge de la terminologia catalana 

relacionada amb les Ciències Socials?  

4.2. Metodologia 

4.2.1. Participants 

En aquest estudi, hi han col·laborat tres perfils diferents de participants: la coordinadora 
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del projecte AICLE i alhora professora de llengua anglesa de l’institut S. E. de 

Barcelona, que ens ha aportat la informació sobre els orígens, l’evolució i l’estat actual 

del projecte al centre; un dels professors que imparteix Ciències Socials mitjançant 

AICLE, que ens ha permès fer una sèrie d’observacions de les seves classes i ens ha 

mostrat el material que utilitza a l’aula; i, finalment, el grup d’alumnes que ha respost el 

test terminològic i que, per tant, ens ha ajudat a avaluar l’impacte de l’AICLE sobre la 

terminologia catalana relacionada amb les Ciències Socials. 

El grup d’aquest estudi està format per un total de 24 alumnes de tercer d’ESO (T2) de 

l’institut S. E. de Barcelona que cursen la matèria de Ciències Socials a través 

d’AICLE. A continuació, presentem una taula amb la informació personal dels 

participants que podria relacionar-se amb alguns dels resultats obtinguts. Val a dir que 

la identitat dels participants s’ha mantingut en l’anonimat, perquè saber-la no aportava 

dades rellevants a l’estudi. 

Sexe   

  

Nois 14 

Noies 10 

Llengua dominant 

 

  

Català 10 

Castellà 11 

Català i castellà per igual  3 

Classes d’anglès fora de l’institut  

 

Sí 14 

No 10 

Hores d’anglès fora de l’institut 

  

  

Menys de 3 hores setmanals 3 

3 hores setmanals 9 

Més de 3 hores setmanals 2 

Edat inici anglès fora de l’escola / institut 6-10 anys 7 

11-14 anys   7 

Participació en un intercanvi  

  

Sí 17 

No   7 

Holanda, 2018 (10 dies) 15 

Colònies a Catalunya 2 

Temps que fa que estudien Ciències Socials en 

anglès 

2 anys  12 

3 anys 10 
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6 anys 2 

Hores setmanals de Ciències Socials en anglès 3 hores a la setmana 24 

Altres assignatures en anglès 

 

Sí 18 

No 6 

Biologia Primària 1 

3r ESO 9 

Matemàtiques Primària 1 

1r ESO 11 

Plàstica Primària 2 

Educació física Primària 1 

Taula 1. Informació personal dels participants. Font: elaboració pròpia a partir del qüestionari que es va 

passar a l’alumnat1 

4.2.2. Materials 

El material utilitzat per dur a terme l’estudi ha estat: 

• Una entrevista2, que consisteix en deu preguntes, adreçada a la coordinadora del 

projecte AICLE de l’institut S. E. (Socias, comunicació personal, 27 abril 2018). 

• Un test terminològic3, compost per vint imatges amb les seves respectives 

definicions tant en anglès com en català, dirigit al grup estudiat. 

• Un total de cinc graelles4, per a les observacions de les sessions AICLE, que 

tenien en compte una sèrie de categories rellevants per a l’estudi. 

4.2.3. Procediment 

En primer lloc, vam fer una recerca exhaustiva, a través de la web, dels centres de 

secundària de Barcelona que implementen AICLE. Tan bon punt un institut ens va 

acceptar fer-hi l’estudi, ens vam posar en contacte amb els responsables del projecte per 

delimitar la recerca i el grup que volíem estudiar. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Consulteu l’annex 2 per veure el format del qüestionari personal. 
2 Consulteu l’annex 1 per veure l’entrevista completa. 
3 Podeu consultar el test terminològic a l’annex 3. 
4 Podeu consultar les graelles de les observacions a l’annex 4.!
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Pel que fa a l’entrevista amb la coordinadora del projecte AICLE del centre, va durar 

una hora i comptava amb una sèrie de preguntes sobre els orígens, l’evolució i l’estat 

actual del projecte al centre. 

Respecte a les observacions de les sessions de Ciències Socials en AICLE al grup 2 de 

tercer d’ESO, se’n van fer un total de cinc i cada classe tenia una durada d’una hora. Per 

a l’elaboració de les graelles d’observació, vam adaptar les categories publicades per 

l’Advanced Research on Language Acquisition (CARLA, 2000) i vam incloure altres 

aspectes no previstos a la graella CARLA que ens van semblar rellevants per a l’estudi. 

El test terminològic a l’alumnat va durar 25 minuts i només es va fer una vegada. Val a 

dir que el test es va dissenyar expressament per al grup estudiat, vam escollir els termes 

en funció del contingut impartit aquest curs. Així doncs, vam partir del llibre de 

Ciències Socials5 que utilitzen, i en concret dels temes que ja s’havien tractat a classe, 

per a la preparació del test. Vam prendre aquesta decisió per assegurar-nos que 

l’alumnat estava familiaritzat amb la terminologia, de manera que podria respondre el 

test sense problemes; tanmateix, com veurem a l’apartat d’anàlisi de dades, aquest no ha 

estat sempre el cas. 

4.3. Orígens, evolució i estat actual de l’AICLE a l’institut S. E. 

L’institut S. E. és un centre públic de Barcelona que va obrir les seves portes l’any 

1996. A partir de l’entrevista6 a la coordinadora del projecte de llengües de l’institut, 

fem un repàs dels orígens, l’evolució i l’estat actual de l’AICLE al centre.  

El projecte es va engegar el curs 2007-2008 i va ser una proposta de la direcció del 

centre. La introducció de l’AICLE a l’institut cal atribuir-la a diversos factors: per donar 

continuïtat als programes que s’havien iniciat en algunes escoles de primària, en què 

s’impartia una matèria de contingut en anglès; per atreure alumnes; i per respondre a la 

demanda actual d’elevar el nivell de competència en llengua estrangera, sobretot de 

l’anglès. Val a dir que, atès que no tenen prou recursos per dur a terme aquest projecte 

fins a batxillerat, donen prioritat a la base, de manera que reparteixen el professorat 

disponible entre primer, segon i tercer.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Geography & History: 3.1 Geography. 
6 Per veure l’entrevista completa, consulteu l’annex 1. 
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Pel que fa a l’evolució de l’AICLE al centre, el projecte consisteix en tres fases. A la 

primera, només una ràtio de 30 alumnes (dividits en dos grups de 15) cursaven una 

matèria de contingut en anglès. Aquesta fase va durar des del curs 2007-2008, quan es 

va començar a treballar l’AICLE a l’institut, fins al curs 2010-2011. El curs 2011-2012, 

van veure que la demanda anava a l’alça i es va entrar a la fase 2 del projecte, en què el 

nombre d’alumnes de primer d’ESO que estudiava una assignatura mitjançant AICLE 

es va augmentar a 50, grup que després va anar pujant. El curs 2013-2014, van engegar 

la fase 3 del projecte, en què el nombre d’alumnes es va duplicar: 100 estudiants de 

primer d’ESO cursaven una matèria de contingut en llengua anglesa, és a dir, tots, 

excepte els nouvinguts i els que feien reforç d’anglès. 

Actualment, a primer d’ESO són 120 alumnes i les classes, a ràtio 25. En total hi ha 

cinc grups classe heterogenis (A, B, C, D i E) i se’n fan cinc de modalitat (Pr1, Pr2, Pr3, 

Pr4 i Pr5). Els alumnes del Pr1, Pr2, Pr3 i Pr4 venen de tots els grups classe (A, B, C, D 

i E), i el Pr5 correspon a l’aula d’acollida (on el que importa més és que facin la 

immersió en català i no en anglès) i als estudiants amb necessitats educatives especials 

(tenen un diagnòstic d’Asperger, per exemple). El Pr1 i el Pr2 cursen Ciències Socials 

en anglès; el Pr3 i el Pr4 feien Ciències Naturals, però s’han acabat perquè la professora 

està de baixa i no tenen substitut que pugui donar continuïtat a l’assignatura en llengua 

anglesa; i tots, inclús el Pr5, fan Música en anglès.  

A segon, la promoció és de 150 alumnes. En total hi ha sis grups classe heterogenis (A, 

B, C, D, E i F) a ràtio 25 i se’n fan set de modalitat (S1, S2, S3, S4, S5, S6 i S7). El 

grup A correspon a l’S1; el B, a l’S2; el C, a l’S3; el D, a l’S4; l’E, a l’S5; i l’F, a l’S6. 

A part, hi ha l’S7, format pels alumnes que surten de l’S1, S2, S3, S4, S5 i S6 perquè 

són nouvinguts o tenen necessitats educatives especials, és a dir, és el grup de diversitat. 

A segon, l’única matèria que s’estudia mitjançant AICLE és Ciències Socials i la cursen 

tots els grups excepte l’S7. 

A tercer, hi ha cinc grups classe heterogenis (A, B, C, D i E) i la ràtio és a 25. Per a les 

assignatures de modalitat, els grups (A, B, C, D i E) es divideixen per nivells (T1, T2, 

T3, T4, T5 i T6). Hi ha dos grups, el T1 i el T2, que la ràtio és a 30 i que fan Ciències 

Socials i Ciències Naturals en anglès. El T3, T4 i T5 són a ràtio 15 o 16, 

respectivament. El T3 només fa Ciències Socials en anglès, però es combina molt amb 

el català. Al T4, es fa Ciències Socials en català, ja que els alumnes no han fet mai cap 
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matèria no-lingüística en anglès. Pel que fa al T5, les Ciències Socials es podrien fer en 

anglès, però els alumnes no ho volen. El T6 és un grup d’alumnes que fa projectes.  

4.4. Anàlisi de les dades obtingudes 

En aquest apartat ens centrem en l’anàlisi dels resultats obtinguts als tests terminològics. 

La metodologia que seguim és la següent: primer mostrem els dos gràfics, un referent a 

l’anglès i l’altre al català, d’un terme i a continuació els interpretem. 

Val la pena explicitar que les dades d’aquesta anàlisi no es poden considerar 

representatives per la quantitat investigada. Així mateix, els resultats que s’extreuen no 

tenen la intenció de generalitzar la realitat de l’AICLE als instituts catalans, sinó que 

demostren l’impacte d’aquest enfocament sobre el grup explicat a l’apartat 4.2.1. 

Primer, però, considerem oportú incloure la taula en què detallem els termes que 

esperàvem com a resposta: 

Imatge Terme en anglès Terme en català 

1 Healthcare / Public health Sanitat / Sistema sanitari 

2 International organisations Organitzacions internacionals 

3 Council / Town council / 

Local council 

Ajuntament 

4 Consumer goods Béns de consum 

5 Wholesaler Majorista / Venedor a l’engròs 

6 Raw materials Primeres matèries 

7 Labour / Work Treball 

8 Arable farming / Agriculture Agricultura 

9 Coal Carbó 

10 Livestock farming Ramaderia 

11 Wind energy Energia eòlica 

12 Oil Petroli 

13 Forestry Silvicultura 

14 Working class / Worker / 

Proletariat 

Classe treballadora / Treballador 

/ Proletariat 

15 Advertising Publicitat 
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16 Trade Comerç 

17 Unemployment Desocupació / Atur 

18 Ecological footprint Petjada ecològica / Empremta 

ecològica 

19 Birth rate Taxa de natalitat 

20 Life expectancy Esperança de vida 

Taula 2. Termes que esperàvem com a resposta. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 2. Imatge 1 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 3. Imatge 1 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 
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En anglès, el terme que ha tingut més ocurrències ha estat hospital (29%), seguit de 

healthcare / public health (25%). Ara bé, podríem afirmar que, tot i no fer servir el 

terme adequat, la meitat dels alumnes han entès el concepte, ja que un 25% ha respost 

sanitary o sanity, traducció literal de sanitat. Val la pena mencionar l’altre cas de 

traducció literal: ambulatory. En llengua catalana, les nostres expectatives inicials s’han 

corroborat, encara que un percentatge alt (38%) ha donat com a resposta hospital / CAP 

/ ambulatori.  

!

Gràfic 4. Imatge 2 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 5. Imatge 2 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

En aquest cas, d’una banda, podem observar que més de la meitat de l’alumnat ha deixat 
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la resposta en blanc, tant en anglès com en català. De l’altra, dins el bloc 

d’organitzacions internacionals / international organisations hem inclòs altres termes 

com organitzacions no governamentals o organitzacions intergovernamentals, ja que 

són dos tipus d’organitzacions internacionals. És a dir, el 29% i el 33%, respectivament, 

no només correspon a la unitat lèxica d’organitzacions internacionals / international 

organisations. Així doncs, sembla ser que aquest concepte no s’ha acabat d’interioritzar 

prou bé. 

!

Gràfic 6. Imatge 3 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 7. Imatge 3 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

D’aquests dos gràfics, val la pena destacar-ne dues dades: la primera, en llengua 
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anglesa, és que un 17% dels alumnes no aprecia la diferència entre council (govern) i 

hall (seu); en segon lloc, cal subratllar que en general confonen els diferents òrgans 

polítics, concretament, Ajuntament, Generalitat i Parlament. Tanmateix, els termes que 

esperàvem com a resposta han estat els que han obtingut més ocurrències: Council / 

Town Council i Ajuntament. 

!

Gràfic 8. Imatge 4 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 9. Imatge 4 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Tal com podem observar, cap alumne ha donat la resposta que esperàvem (consumer 

goods i béns de consum). En el millor dels casos, els estudiants han contestat amb 

l’hiperònim: goods, products (59%); béns, productes (34%). Val la pena comentar que 
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la meitat dels joves han deixat en blanc la casella per al català. En aquest cas, la 

diferència entre els resultats en llengua anglesa i en llengua catalana és notòria, en 

detriment de la segona. 

!

Gràfic 10. Imatge 5 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 11. Imatge 5 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

La majoria dels alumnes ha tingut problemes amb aquest terme, de manera que ha 

deixat la resposta en blanc. Només un 33% ha entès el concepte en anglès, un 29% del 

qual ha donat el terme apropiat i un 4% ha fet la traducció literal del català i ha proposat 

com a resposta majorist. Pel que fa a la llengua catalana, les xifres per a majorista / 

mercader / venedor a l’engròs encara són més baixes, només del 17%.  
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!

Gràfic 12. Imatge 6 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 13. Imatge 6 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Com ens demostren els gràfics, raw materials (63%) ha aconseguit millors resultats que 

matèries primeres (34%). A diferència del que passava amb majorista o sanitat, en 

aquest cas trobem indicis de traduccions literals de l’anglès al català amb materials crus 

i material primari. Així doncs, el fet d’adquirir aquest terme en la llengua addicional 

segurament ha desafavorit l’aprenentatge del nom català.  
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!

Gràfic 14. Imatge 7 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 15. Imatge 7 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Aquest terme també ha estat un dels més problemàtics. De fet, només cal mirar els 

gràfics per percebre-ho: un 63% de respostes en blanc en ambdues llengües i només un 

4% de respostes correctes. Així doncs, podríem afirmar que el concepte no s’ha 

adquirit. 
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!

Gràfic 16. Imatge 8 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 17. Imatge 8 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

En anglès, el terme que buscàvem en primera instància era arable farming; tanmateix, 

no n’hem obtingut cap ocurrència. Al seu lloc, els alumnes han donat com a resposta 

agriculture, descriptor igual de vàlid per a la definició. En aquest cas, és possible que 

els resultats hagin estat tan positius perquè agriculture i agricultura són paraules 

cognades. 
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!

Gràfic 18. Imatge 9 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 19. Imatge 9 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Aquest terme ha estat un dels que ha aconseguit més bons resultats tant en anglès com 

en català. Gràcies als gràfics veiem que les respostes han estat força homogènies i 

només un 29% i un 13% de l’alumnat, respectivament, no ha proposat cap paraula. 
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!

Gràfic 20. Imatge 10 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 21. Imatge 10 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Un percentatge molt elevat (92%) ha donat la resposta que esperàvem en català. Pel que 

fa a l’anglès, aquesta xifra és considerablement més baixa, del 37%. No obstant això, 

podríem afirmar que, en anglès, un 67% de l’alumnat ha assimilat el concepte; el 

problema és que o bé ha fet una traducció literal del català (ramadery) o bé només ha 

utilitzat un dels dos elements que conformen la unitat lèxica (livestock; farming). 
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!

Gràfic 22. Imatge 11 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 23. Imatge 11 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Com podem veure, el cas 11 ha obtingut força bons resultats tant en anglès (67% 

sumant les respostes d’eolic energy) com en català (96%). Pel que fa a la llengua 

anglesa, malgrat que el concepte s’ha interioritzat, tornem a trobar un percentatge 

important (33%) de traduccions literals del català amb el terme eolic energy. 
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!

Gràfic 24. Imatge 12 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 25. Imatge 12 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Gràcies als gràfics, podem observar que hi ha certa confusió entre els termes anglesos 

fuel, oil i petrol / gasoline. Per aquesta raó, considerem oportú veure quina és la relació 

dels mots i els matisos que els distingeixen: el petrol / gasoline s’obté de l’oil, que és un 

tipus de fuel. Per tant, existeix una relació d’hiperonímia en què fuel es troba al 

capdamunt, seguit per oil i petrol / gasoline. Si tenim en compte que formalment el nom 

anglès que més s’assembla a petroli és petrol, no és d’estranyar que hagi estat el mot 

que ha obtingut més ocurrències, un 38% del total. En canvi, en català, un 67% de 

l’alumnat ha respost amb el terme que esperàvem. 
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Gràfic 26. Imatge 13 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 27. Imatge 13 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

El cas de forestry i silvicultura és similar al de raw materials i matèries primeres. Si bé 

és cert que més de la meitat dels alumnes ha deixat la resposta en blanc tant en anglès 

com en català, un 37% ha encertat forestry. En canvi, en llengua catalana, l’alumnat ha 

donat paraules o bé errònies (desforestació) o bé inexistents (forestació), però en cap 

cas hem observat el descriptor català de la definició: silvicultura. Així doncs, sembla ser 

que el fet d’adquirir aquest terme en anglès ha pogut desafavorir l’aprenentatge del nom 

català. 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Forestry Forestation Deforestation Blank  

13. English  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Forestació Desforestació, tala d'arbres En blanc 

13. Català  



!

! 43 

!

Gràfic 28. Imatge 14 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 29. Imatge 14 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Els resultats de working class i classe treballadora són sorprenents. Cadascun dels 

quatre blocs ha obtingut el mateix percentatge en català i en anglès: el primer, un 46%; 

població activa i sector secundari, un 4% respectivament; i un 46% de respostes en 

blanc. Sembla ser, però, que el concepte no ha quedat clar, ja que gairebé la meitat dels 

alumnes no ha proporcionat cap terme. 
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Gràfic 30. Imatge 15 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 31. Imatge 15 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Com podem observar, aquest cas presenta una dicotomia bastant clara: tècnica i suport. 

La idea que s’amagava darrere les definicions i la imatge, però, era la tècnica. Tenint en 

compte que publicitat (tècnica) i publicity (suport) són paraules formalment molt 

semblants, podríem haver esperat més ocurrències del segon terme. Tanmateix, la 

majoria de l’alumnat, un 46%, ha donat la resposta adient en llengua estrangera: 

advertising. Així mateix, un 63% dels alumnes ho ha fet en català. 
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Gràfic 32. Imatge 16 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 33. Imatge 16 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Tal com mostra el gràfic, hem obtingut un bon nombre de respostes en blanc, sobretot 

en català (46%). En cas que els estudiants hagin contestat la pregunta, el terme amb més 

ocurrències ha estat market (25%), per a l’anglès, i mercat (21%), per al català. Sembla 

ser, doncs, que el concepte no ha quedat prou clar, ja que l’alumnat sovint confon la 

transacció comercial amb el lloc on es du a terme. Tanmateix, trobem més respostes de 

trade (21%) que de comerç (17%). 
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Gràfic 34. Imatge 17 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 35. Imatge 17 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

El percentatge d’encerts en català ha estat superior al de l’anglès. De fet, en el darrer 

cas, la meitat dels alumnes ha deixat la resposta en blanc i només un 37% ha proposat el 

terme que esperàvem. En canvi, atur / desocupació ha obtingut un 87% de les respostes. 

Possiblement, un dels factors que podria explicar aquests resultats és la situació 

socioeconòmica d’avui dia i, en conseqüència, la gran difusió que se’n fa als mitjans de 

comunicació catalans. 
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Gràfic 36. Imatge 18 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 37. Imatge 18 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Aquest ha estat un altre dels termes més problemàtics. Només cal mirar els gràfics per 

percebre-ho: al voltant del 80% de l’alumnat no ha proposat cap resposta al respecte ni 

en català ni en anglès. En el millor dels casos, els alumnes s’han apropat al terme que 

buscàvem, ecological footprint i petjada o empremta ecològica, utilitzant un dels 

elements (print, ecological; petjada, ecològica) que conformen la unitat lèxica esperada. 

Així doncs, podríem dir que el concepte no s’ha adquirit. 
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Gràfic 38. Imatge 19 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 39. Imatge 19 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

A primera vista, sembla ser que l’ús de l’anglès com a llengua vehicular dins l’aula ha 

pogut perjudicar l’aprenentatge d’aquest terme en català. La xifra de respostes en blanc 

en llengua catalana (42%) és considerablement superior al nombre de casos en què els 

alumnes no han proposat cap terme en llengua addicional, només del 4%. Mentre que en 

anglès un 92% de l’alumnat ha encertat la resposta, la vacil·lació entre la unitat lèxica 

més genuïna en català (taxa de natalitat) i la d’influència anglesa (taxa de naixements) 

encara podria demostrar més aquest fet. 
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Gràfic 40. Imatge 20 del test terminològic. Terme en anglès. Font: elaboració pròpia 

!

Gràfic 41. Imatge 20 del test terminològic. Terme en català. Font: elaboració pròpia 

Quant a l’últim terme de la nostra investigació, life expectancy i esperança de vida, els 

resultats han estat satisfactoris en les dues llengües. No obstant això, el percentatge del 

terme anglès, del 83%, és lleugerament superior al del català, del 79%. Si tenim en 

compte que l’alumnat ha estudiat aquest concepte en les darreres setmanes, no és 

d’estranyar que els resultats hagin estat tan positius.  

4.5. Discussió dels resultats 

Ara que ja hem analitzat les dades obtingudes de cada terme detalladament, considerem 
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oportú extreure unes conclusions generals per veure quin és l’impacte de l’AICLE a la 

terminologia catalana relacionada amb les Ciències Socials.  

Sense tenir en compte les respostes en blanc, que en alguns termes han obtingut el 

percentatge més elevat, en vuit dels vint casos presentats la majoria de l’alumnat ha 

aconseguit millors resultats en anglès que en català. Entre aquests, trobem: goods, 

wholesaler, raw materials, forestry, trade, ecological footprint, birth rate i life 

expectancy. Val la pena destacar que la diferència de percentatges ha estat rellevant als 

noms següents: entre goods (59%) i béns (34%); raw materials (63%) i primeres 

matèries (34%); entre forestry (37%) i silvicultura (0%); i birth rate (92%) i taxa de 

natalitat (33%). Així doncs, l’aprenentatge de totes aquestes unitats lèxiques en llengua 

catalana podria haver-se vist desafavorit, d’alguna manera, per la implementació de 

l’AICLE a les aules.  

Contràriament, i també sense tenir en compte les respostes en blanc, en deu dels casos 

analitzats, els resultats han estat més positius en català que en anglès: sanitat, 

organitzacions internacionals, Ajuntament, agricultura, carbó, ramaderia, energia 

eòlica, petroli, publicitat i atur. Així mateix, paga la pena assenyalar les diferències 

percentuals més notòries: entre sanitat (50%) i healthcare (25%); Ajuntament (75%) i 

Council (34%); entre ramaderia (92%) i livestock farming (37%); energia eòlica (96%) 

i wind energy (34%); petroli (67%) i oil (21%); i entre atur (87%) i unemployment 

(37%). D’aquesta manera, el nostre estudi ens demostra que el vocabulari tècnic en 

llengua estrangera tampoc sembla que es beneficiï tant de l’enfocament AICLE com 

alguns investigadors apunten (Dalton-Puffer, 2008: 5-6).  

D’altra banda, hi ha un parell de termes que han obtingut el mateix nombre 

d’ocurrències tant en català com en anglès: work i treball (4%), i working class i classe 

treballadora (46%), de manera que sembla ser que cap de les dues llengües en surt 

perjudicada. De fet, pensem que qualsevol enfocament educatiu orientat a incrementar 

el domini d’una llengua estrangera hauria d’assolir aquest equilibri, és a dir, el que es 

guanya per una banda no es perd per l’altra, sinó que es manté. 

Finalment, en set dels casos estudiats, la implementació de l’AICLE podria haver 

perjudicat l’adquisició dels continguts. Com podem observar als resultats, els conceptes 

que definien organitzacions internacionals, majorista, silvicultura, treball, classe 
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treballadora, comerç i empremta ecològica, així com els respectius equivalents en 

anglès, han obtingut un percentatge de respostes en blanc força elevat, la qual cosa ens 

fa pensar que l’alumnat no ha interioritzat prou bé el contingut. 

4.6. Observacions de cinc sessions AICLE 

La manera en què s’imparteixen les classes pot tenir efectes en l’aprenentatge de 

l’alumnat. Per aquesta raó i per obtenir uns resultats el més significatius possible, hem 

fet cinc observacions no-participatives i semiestructurades a partir d’una taula 

d’elaboració pròpia7 que tenia en compte una sèrie de categories de la graella publicada 

per The Center for Advanced Research on Language Acquisition (2000).  

En aquest apartat, fem un repàs breu dels factors observats de manera freqüent durant 

les sessions d’AICLE que podrien tenir una influència directa en els resultats obtinguts 

a la investigació. De les cinc sessions observades, tres van ser classes més aviat 

magistrals, és a dir teòriques, i les altres dues es van dedicar al treball de dos projectes, 

és a dir van ser sessions més pràctiques.  

A les classes magistrals, observem que el professorat comprova constantment que els 

alumnes hagin entès el contingut en forma de preguntes individuals o adreçades a tot el 

grup. Així mateix, a totes les sessions teòriques, el professor repassa conceptes 

prèviament explicats; en aquest cas, una de les estratègies més utilitzades també és la 

pregunta. D’aquesta manera, prioritza la comprensió del contingut i garanteix que tot 

l’alumnat participi activament en un tipus de classe que, a priori, dona peu a poca 

interacció.  

Pel que fa a la llengua, el professor utilitza sistemàticament l’anglès per comunicar-se 

amb els alumnes. Ara bé, tot i que introdueix els nous termes clau en anglès, també en 

dona la traducció catalana8. Per la seva banda, els estudiants utilitzen un idioma o un 

altre en funció del destinatari i del context: entre ells parlen en català o en castellà; 

davant del grup, utilitzen majoritàriament l’anglès amb el professor; i, de forma 

personal, fan servir el català per comunicar-se amb el docent.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Podeu consultar les graelles de les observacions a l’annex 4. 
8 Per veure’n exemples, consulteu les taules Key words de l’annex 4. 
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A través dels dos projectes, el professor potencia el treball col·laboratiu, amb el qual 

s’estimula la comunicació entre els estudiants i les possibilitats d’utilitzar la llengua 

estrangera augmenten. No obstant això, els alumnes acostumen a fer servir la llengua 

materna per comunicar-se entre ells i amb el professor.  

Oakes (2002), citat per Navés (2009: 205) “sosté que hi ha una clara relació entre la 

disponibilitat de materials adequats, currículum i resultats escolars”. Pel que fa al 

material utilitzat, d’una banda, destaquen les presentacions, el llibre digital, les pàgines 

web, els mapes i el llibre en paper. Per a l’elaboració dels projectes, a més, els alumnes 

utilitzen els ordinadors particulars. De l’altra, observem que el professorat fa servir 

estratègies com la gesticulació o les experiències personals per fer l’input més 

comprensiu.  

Respecte a les tasques, el docent crea contextos significatius d’aprenentatge i planifica 

activitats experimentals i manipulatives centrades en l’alumnat (Florit, 2013: 126). 

Entre d’altres, volem destacar les tasques en grup: presentacions d’un apartat de la 

unitat; elaboracions d’esquemes a partir d’un text; enregistraments en vídeo; creacions 

d’empreses fictícies i anuncis publicitaris; treballs de producció escrita; etc. Així doncs, 

amb aquest tipus d’activitats, el docent demostra reconèixer que és l’alumnat el 

constructor actiu del seu coneixement. 

5. CONCLUSIONS 

En aquest capítol presentem les conclusions a les quals hem arribat després d’haver 

investigat a petita escala quins són els efectes de l’AICLE en l’aprenentatge de la 

terminologia catalana dins el marc de les Ciències Socials.  

Com bé sabem, la societat actual es caracteritza per ser global i plurilingüe. En 

conseqüència, dominar més d’una llengua, en particular l’anglès, és un factor clau 

perquè els joves tinguin millors oportunitats de futur. Davant aquesta situació, l’AICLE 

ha sorgit com una solució excel·lent per potenciar les llengües estrangeres i, 

darrerament, ha estat un fenomen en extensió en el context escolar europeu. A 

Catalunya, aquesta realitat no és diferent i el nombre de centres educatius que han 

decidit impartir alguna àrea o matèria parcialment o totalment en anglès no ha parat de 

créixer. 
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Davant qualsevol canvi, per ínfim que sigui, es necessita una avaluació per a 

determinar-ne l’impacte. En vista que la majoria d’estudis examinen els efectes de 

l’AICLE en la llengua addicional, que falten treballs destinats a mesurar l’impacte 

d’aquest enfocament sobre la L1 i l’adquisició dels continguts, i que alguns 

investigadors afirmen que una de les àrees que més es beneficia de l’AICLE és la 

terminologia especialitzada de la matèria en qüestió, ens vam plantejar la pregunta 

següent: pot, i en quina mesura, l’AICLE desafavorir l’aprenentatge de la terminologia 

catalana relacionada amb les Ciències Socials?  

A partir de les cinc observacions de les classes de Ciències Socials en AICLE i, 

sobretot, del test terminològic, compost per vint imatges amb les seves respectives 

definicions tant en anglès com en català, hem pogut obtenir una visió, tot i que reduïda, 

de l’impacte de l’AICLE sobre el grup T2 de l’institut S. E. en la matèria de Ciències 

Socials. 

Els resultats d’aquest estudi ens han permès identificar una sèrie d’exemples que 

suggereixen que l’AICLE podria estar desafavorint, en certa mesura, l’aprenentatge de 

la terminologia catalana relacionada amb les Ciències Socials. Si bé és cert que la meitat 

dels termes analitzats han obtingut millors resultats en català que en anglès, en vuit dels 

vint casos presentats, és a dir en un percentatge força important, l’alumnat no ha sabut 

identificar el descriptor català de la definició. Allò preocupant, però, no només és el fet 

que l’alumnat no coneix el terme en la L1, sinó que fa traduccions literals del mot 

anglès que no tenen cap mena de sentit en català, com per exemple, materials crus o 

forestació. 

Així doncs, ens trobem amb dues realitats: per una part i contràriament a allò que afirma 

Dalton-Puffer (2008: 5-6), la terminologia especialitzada de la matèria que s’estudia 

mitjançant AICLE no sembla que tregui tant profit d’aquest enfocament; per l’altra i a 

diferència de l’opinió de la coordinadora del projecte de l’institut S. E., la terminologia 

catalana específica de l’àrea de coneixement en qüestió podria veure’s desafavorida. 

Cal tenir en compte que aquest estudi només fa una petita aportació a aquest camp de 

coneixement. En aquest sentit, hi ha una sèrie de limitacions que hem de tenir molt 

presents a l’hora d’interpretar-ne les conclusions. D’una banda, la mida de la mostra 

analitzada és reduïda i caldria estudiar la competència terminològica en llengua catalana 
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d’un grup no AICLE per observar les possibles diferències significatives. De l’altra, els 

resultats no pretenen fer una generalització de la realitat AICLE als instituts catalans, 

sinó que són vàlids al context on s’ha desenvolupat la recerca.  

Atès que no hi ha gaires estudis dedicats a la investigació dels efectes de l’AICLE en 

l’aprenentatge de la terminologia catalana especialitzada en una àrea de coneixement i 

que l’estudi aquí present compta amb algunes limitacions, no volem posar un punt i 

final a la recerca iniciada en aquest treball, sinó un punt i seguit. Així doncs, fem una 

crida a incrementar el nombre d’estudis en aquest terreny. 

Dit això, volem ressaltar que efectivament és important facilitar les eines a l’alumnat 

perquè esdevingui autònom i internacional, en definitiva perquè s’adapti a les 

necessitats de la societat d’avui dia, però cal tenir en compte que podria anar en 

detriment de la L1. Preservar totes i cadascuna de les llengües i la seva identitat és de 

suma importància.  
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