
 

 

 
 

 
 
 

ENGLISH TOOLS 
 

El programa English Tools, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona en 
col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes, vol impulsar  la millora 
de la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa de 
l’alumnat de grau superior de les famílies professionals que no tenen l’anglès com a 
mòdul formatiu. 
 
Una professor/a de l’Escola Oficial d’Idiomes, expert/a en el treball de l’oralitat, actuarà 
com a assessor/a lingüístic/a per donar suport en els mòduls formatius impartits en 
metodologia AICLE 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics d’FP 

 
ETAPA 

 
Formació professional 

 
DURADA 

 
1 trimestre amb possibilitat de continuïtat 

 
 

CONTEXT 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona, en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes promou el 
programa ENGLISH TOOLS per tal de millorar el nivell de llengua anglesa de de l’alumnat de 
grau superior de les famílies professionals que no tenen l’anglès com a mòdul formatiu. 
 
Gràcies a la col·laboració amb l’Escola Oficial d’idiomes, els centres gaudeixen de 
l’acompanyament d’un professional que actúa com a assessor lingüístic i proposa activitats per 
millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua anglesa. 
 
Els centres participants han d’estar en disposició de poder oferir mòduls formatius en modalitat 
AICLE. L’Assessor/a donarà suport al disseny i implementació de les activitats d’aprenentatge. 
  
La convocatòria està oberta a 8 centres públics de la ciutat per al primer trimestre del curs 21-
22. 
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OBJECTIUS 
 

• Facilitar l’adquisició de competències en llengua anglesa. 

• Acompanyar al professorat en la creació de materials específics per impartir els seus 

mòduls en anglès.  

• Formar al professorat en llengua anglesa i metodologia AICLE. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
El programa ENGLISH TOOLS va adreçat a tots els centres públics que ofereixen cicles formatius 
de grau superior de les famílies professionals que es citen a continuació: 

- Electricitat i electrònica 

- Informàtica i comunicacions 

- Imatge i so 

- Instal·lació i manteniment 

- Química 

- Tèxtil 

 
Els centres han de demostrar que ja imparteixen mòduls en modalitat AICLE 
 

 
DURADA 
 
Un trimestre, tot i que l’objectiu és continuar al llarg de tot el curs. 
 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Els objectius del programa són: 
 

● Facilitar l’adquisició de competències en llengua anglesa. 

● Acompanyar al professorat en la creació de materials específics per impartir els seus 

mòduls en anglès.  

● Formar al professorat en llengua anglesa i metodologia AICLE. 

 

Participar en el programa requereix identificar mòduls que s’impartiran en metodologia AICLE. 
Les persones que faran l’assessorament lingüístic col·laboraran amb els professorat d’aquests 
mòduls per tal de dissenyar i implementar accions que fomentin les competències orals en 
llengua anglesa de l’alumnat.  
 
Caldrà preveure una estratègia de comunicació i difusió interna, adreçada a tots els nivells de la 
comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, entorn).  
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El programa implicarà per al centre transformacions organitzatives, metodològiques i d’avaluació, 
per la qual cosa el centre ha de preveure la flexibilització d’espais, d’horaris i d’agrupament de 
l’alumnat que pugui derivar-se de la participació en el programa. 
 
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El programa té associada una formació per al professorat del centre fins a un màxim de 8 
participants. La formació és de 25h,reconeguda pel Consorci d’Educació. La distribució de les 
hores de formació és la següent: 
 

- 25h de formació al mes de juliol en metodologia AICLE per tal de facilitar el coneixement 
sobre com impartir classes amb un assessor lingüístic a l’aula. 

 
QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en acabar, el programa hagi contribuït als objectius següents: 
 

● La millora de la competència lingüística en llengua anglesa de l’alumnat de cicles 

formatius. 

● La millora de la competència lingüística en llengua anglesa del professorat de cicles 

formatius. 

● La creació d’activitats en metodologia AICLE de diferents mòduls en format Creative 

Commons que es podran compartir amb professorat d’altres centres. 

 

CONTACTE 
 
Tatiana Soler i Helena Guasch 
Consorci d’Educació de Barcelona 
tsoler.ceb@gencat.cat 93 5511000, ext. 6613 
mguasch.ceb@gencat.cat 93 5511000, ext. 6621 
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