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Què és la metodologia CLIL/AICLE?
El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una 
llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de 
matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Actualment, però, aquest terme 
inclou més d’una dotzena d’enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, 
educació multilingüe, etc).

CLIL: Content Language Integrated 
Learning

AICLE: Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres



    5 aspectes importants del CLIL/AICLE:
Què és 

CLIL/AICLE?
En què es 

basa?
Quin paper 

juga el 
llenguatge?

Quins són els 
beneficis 
d’aquesta 

metodologia?

Quina 
metodologia 

utilitza?

Terme docent per 
a denominar el 
que coneixem 
com immersió 
lingüística.

Es basa en aplicar 
la llengua que es 
vol aprendre en 
classes de 
matèries no 
lingüístiques.

És el centre del 
procés 
d’aprenentatge.
S’aprèn a través 
del seu ús en 
situacions no 
assajades, en 
situacions reals.

La multiculturalitat 
és un dels 
principals 
beneficis a més 
del coneixement 
d’altres la 
llengües. Ofereix 
als alumnes 
l’oportunitat 
d’interactuar amb 
altres cultures.

Una metodologia 
flexible i centrada 
en l’alumne. 
L’aprenentatge és 
interactiu i 
autònom i enfocat 
en processos i 
tasques, no 
solament a 
coneixements 
teòrics.



Les 4 “C” del CLIL

Aquests 4 principis seran 
essencials per un 
apropament a la metodologia 
CLIL. 
Aquest serà el marc a l’hora 
d’elaborar i aplicar les 
activitats.



Taxonomia de Bloom (Benjamin Bloom, 1956)
L’objectiu d’aquesta teoria és que després de realitzar un procés d’aprenentatge, l’alumne adquireix noves habilitats i 
coneixements. Per aquest motiu consta d’una sèrie de nivells construïts amb el propòsit d’assegurar-nos, com a 
docents, un aprenentatge significatiu, els nivells són els següents:

     
Complex

Simple

Abstract

Concrete



Les inteligències múltiples (Howard Gardner, 1983)

Aquesta teoria redefineix el concepte 
d’intel·ligència, diu que aquesta no és 
un conjunt unitari que agrupa diferents 
capacitats específiques, sinó una xarxa 
de conjunts autònoms, relativament 
interrelacionats. 
Per Gardner, el desenvolupament 
d’algun tipus d’intel·ligència depèn de 3 
factors:

- Factor biològic
- Factor de la vida personal
- Factor cultural i històric



Metodologia i activitats CLIL

Les activitats CLIL es dissenyen amb l’objectiu de:

- Respectar i valorar els diferents estils i ritmes d’aprenentatge de l’alumne
- Aplicar les diferents intel·ligències múltiples 
- Promoure l'aprenentatge significatiu
- Promoure el treball cooperatiu
- Promoure la comunicació
- Utilitzar l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals
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