
 

 

 

 

Presentació 

CLIL classes are different from both traditional 
English classes and from content classes 
delivered in the native language by a native 
speaker. When the learners are learning new 
content such as scientific concepts, 

mathematical operations, facts of history or 

theories of music AND English at the same time, 
teachers must use new methods and materials 
to ensure that both the English and the new 
content are clear and comprehensible. Simply 
translating materials and ideas from Catalan or 

Spanish is not the answer. 
In other words, teachers need to manage the 
learners, the materials and the learning 
differently: this means new methods are 
required. 
This course introduces participants to the key 
ideas behind effective class management in CLIL 

classes. We will look at different types of 
activities that enable learners to become active 
learners so they engage with the new ideas and 
the new language and learn effectively. 
We will explore how to plan lessons, how to 

make sure lessons have a positive start that 
grabs the learners' interest and makes them 

want to learn, and how to manage activities 
throughout the class so everyone is involved and 
learning. 
A major focus will be on how projects and 
problem-solving activities can be used to 
promote learning by making learners think, plan, 

cooperate and make effective decisions. 

Les classes CLIL són diferents de les classes 
tradicionals d'anglès i de les classes de contingut 
lliurades en un idioma nadiu per un parlant 
nadiu. Quan els alumnes estan aprenent nous 
continguts, com ara conceptes científics, 

operacions matemàtiques, fets històrics o teories 

de la música i l'anglès alhora, els professors han 
d'utilitzar nous mètodes i materials per 
assegurar que l'anglès i el nou contingut siguin 
clars i comprensibles. Simplement traduir 
materials i idees del català o del castellà no és la 

resposta. 
En altres paraules, els professors han de 
gestionar de manera diferent els aprenents, els 
materials i l'aprenentatge: això vol dir que calen 
nous mètodes. 
Aquest curs introdueix els participants a les 
idees clau de la gestió eficaç del grup a les 

classes CLIL. Veurem diferents tipus d'activitats 
que permetin els alumnes de convertir-se en 
aprenents actius perquè s'impliquin en les noves 
idees i el nou llenguatge i aprenguin eficaçment. 
Explorarem com planificar els temes, com 

assegurar que tinguin un inici positiu que capti 
l'interès dels alumnes i els faci voler aprendre, i 

com gestionar les activitats a tota la classe 
perquè tothom participi i aprengui. 
Se centrarà principalment en com es poden 
utilitzar projectes i activitats de resolució de 
problemes per promoure l'aprenentatge fent que 
els estudiants pensin, planifiquin, cooperin i 

prenguin decisions efectives. 

 
Destinataris 
 

This course is aimed at both Primary & 
Secondary teachers of English and teachers 
who are interested in teaching content subjects 
in English in a school.  

As the course has a strong practical element, a 

good command of English is necessary. 
Participants should have an English level 
equivalent to B2 as a minimum. 

Aquest curs s’adreça tant als professors d'anglès 
com a altres docents, siguin de Primària o 
Secundària, interessats a ensenyar continguts 
en anglès en una classe d’anglès. 

Com que el curs té un element pràctic fort, cal 

un bon domini de l'anglès. Els participants han 
de tenir un nivell d'anglès mínim equivalent al 
B2. 
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Objectius 

 

 Providing the educators and teachers with 
practical resourses to be able to organise, 
coordinate and teach CLIL through projects, 

using the English as the vehicular language 
(not only planning the project, but also 
during the development in the classroom). 

 Creating the outline of a CLIL project, so 
that the teachers can develop it in the 
school at the end of the course.   

 Proporcionar als educadors recursos 
pràctics per poder organitzar, coordinar i 
ensenyar CLIL a través de projectes, 

utilitzant l'anglès com a llenguatge 
vehicular (no només planificant el 
projecte, sinó també el desenvolupament 
a l'aula). 

 Crear l'esquema d'un projecte CLIL, 
perquè els professors puguin 
desenvolupar-lo a l'escola al final del curs. 

 General approach of CLIL project 
development, so that participants can apply 

it in the future projects, made by 
themselves. 

 Fer un enfocament general del 
desenvolupament del projecte CLIL, de 

manera que els participants puguin aplicar-
lo en els futurs projectes realitzats per ells 
mateixos. 

 

Continguts 
 

1. Providing teachers with a practical 
understanding of the key features of CLIL 
and project-based learning. This will enable 
participants to plan and deliver effective 
CLIL lessons.  

2. Design of a project. Phases of development. 

Participation of the students in planning, 
carrying it out and also evaluating. Project 
organisation: core idea, schedule, timing. 
Individual & group Projects. 

3. Different types of assesment of a project, 
including self-assessment. 

4. Developing teachers' classroom 

management skills relating to instruction 
giving, pair and group formation, eliciting 
procedures, planning and providing 
explanations, offering suggestions, giving 
feedback on procedures and progress, 
starting and ending activities, and setting 

and correcting homework. 

5. Cooperative thinking and sharing content 
meaning. Problem solving tasks. Authentic 
learning, based on real context and 
experiences. 

6. Classroom management language skills, 
including planning, preparing activities, 

starting and finishing classroom activities, 
providing feedback, with a focus on key 

phrase-level language. 

1. Comprensió pràctica de les 
característiques clau de CLIL i 
l'aprenentatge basat en projectes. 
D'aquesta manera, els participants 
podran programar i fer lliçons CLIL 
efectives. 

2. Disseny d'un projecte. Fases de 
desenvolupament. Participació dels 
estudiants en la planificació, realització 
i avaluació. Organització del projecte: 
idea bàsica, calendari. Projectes 
individuals i col·lectius. 

3. Diferents tipus d'avaluació d'un 

projecte, inclosa l'autoavaluació. 
4. Desenvolupament de les habilitats de 

gestió de l'aula dels professors 
relacionades amb la formació 
d'instruccions, la formació de parelles i 
grups, provocar procediments, 

planificar i proporcionar explicacions, 
oferir suggeriments, donar comentaris 
sobre procediments i progressos, iniciar 
i finalitzar activitats i establir i correcció 
de tasques. 

5. Pensament cooperatiu i compartir el 
significat del contingut. Tasques de 

resolució de problemes. Aprenentatge 
autèntic, basat en contextos reals i 
experiències. 

6. Habilitats del llenguatge de gestió de 
classe, incloent-hi la planificació, 

preparació d'activitats, inici i finalització 
de les activitats a l'aula, aportant 

comentaris, centrats en el llenguatge 
clau de frase. 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Formador 
 

 

 

 

Jon Wright, Teaching English as a Foreign Language expert, teacher trainer, materials writer and 
presenter.  

 

Lloc de realització 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN) 

Mapa del lloc 

Calendari i horari 

 

 

 

 

 

 

  Dates: 19 i 20 de març de 2019 

  Horari: de 09.30h a 14.00h i de 15.15h a 18.15h (el curs inclou dinar) 
  Modalitat: presencial 
  Durada: 15 hores  

 

Inscripció 

Preu i inscripcions 

- L’import d’aquesta acció formativa és de 305€ per participant ( dinars inclosos) 

- Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 149€ per participant però 
que compleixi totes les condicions (veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”) 

- Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que 
trobareu a la web de la FECC en l’apartat Formació.  

- Per a escoles adherides a la FECC, quan rebeu la factura (un cop iniciat el curs) us hi indicarem 
la forma de pagament (habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT al C/C de l’escola). 

- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC, 
haureu de: 

1. Fer la inscripció a través del web 

2. Fer la transferència per l’import de l’activitat (amb les instruccions que rebreu 
per correu electrònic) 

3. Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per 
fax al n 933426546 (us recomanem que el dugueu el dia de l’acció formativa) 

Un cop fet això, rebreu un correu de validació de la inscripció. 

- El període hàbil d’inscripció es clourà 7 dies abans de l’inici de l’acció formativa (o quan ja no 
quedin places disponibles). Les accions que no tinguin el nombre mínim d’inscripcions s’hauran 

de suspendre, prèvia comunicació a les persones inscrites. 

Baixes 

- Si es notifica la baixa a la FECC per correu electrònic 7 dies abans de l’acció formativa, no es 
facturarà la formació i en cas d’haver fet el pagament es retornarà l’import. En cas de comunicar 
per escrit la baixa entre 7 dies abans de l’inici i el dia anterior, es cobrarà un 20% de l’import del 
curs. En cas d’avisar el mateix dia o bé no assistir al curs, es cobrarà tot el preu del curs. 

Documentació a lliurar el primer dia de l’acció formativa (IMPRESCINDIBLE) 

- El full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us 
haguem confirmat la vostra inscripció anant a l’apartat Formació de la pàgina web, entrant a 
“cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+). 

- Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants 
dels centres que bonifiquin). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a: 
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/  En cas que el centre bonifiqui i que 

ja s’hagi lliurat aquest document en un curs anterior fet dins l’actual exercici no cal que el torneu 
a portar.  

- El certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no 
adherides a la FECC i que no han demanat que els tramitem bonificació). El model podeu 
obtenir-lo al web, clicant a:   http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 

 

 

Certificat d’assistència 

Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial i en cas 
que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). 
També és imprescindible haver lliurat el full d’inscripció. 

   Bonificacions de la matrícula 

- IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal disposar de remanent de crèdit de formació. Si 
voleu que us consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a 
gestio@escolacristiana.org 

- Per tal de poder-ho bonificar cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem 
automàticament els tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació 
us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou entitat adherida a la FECC però voleu que us 

fem aquesta gestió cal que ens ho demaneu a: gestio@escolacristiana.org 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): 

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no 

arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs,  la no superació de la part de 
Teleformació, en cas que n’hi hagi, la participació dels Autònoms, les inscripcions en les quals el 
participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.  

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada abans d’iniciar-se a la 
representació legal dels treballadors per escrit. A la FECC tenim a la vostra disposició un model 
per fer aquesta comunicació. 

- La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la 
bonificació. Aquesta comunicació es farà un cop hagi finalitzat el curs. 
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