
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Estudi d'un grup de centres educatius de referència en l'aprenentatge de l'anglès a secundària 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Elsa 

Cognoms 
Tragant Mestres 

Correu electrònic 
tragant@ub.edu 
  



 
 

Nom i cognoms i signatura                                                                      Vistiplau del/de la  beneficiari/ària 
del/de la investigador/a 
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona 
 
 
Número d’expedient  
2006ARIE10071 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
bones pràctiques, ensenyament de l'anglès 

Data de presentació de la justificació  
30.06.08 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
A partir dels resutats de la prova d'anglès de la Selectivitat els anys 2007, 2006 i 2005, s'han seleccionat 8 instituts de 
secundària (titularitat pública) que han obtingut resultats més alts i s'han estudiat les possibles característiques que 
contribueixen al seu bon funcionament. A la mostra hi són representats tres perfils d'institut segons el nivell socio-
educatiu dels pares.  La realització del proejcte ha comportat 4 fases. Inicialment es van desenvolupar els instruments 
(una graella d'observació a l'aula, 3 qüestionaris, 3 guions d'entrevistes) per tal d'obenir dades del Cap del Departement 
d'anglès, del professorat d'anglès i del seu alumnat. Paral•lelament es van seleccionar els instituts que durant els tres 
anys estudiats estaven entre el 7% que obtenen millors notes. En la fase següent es va procedir a la recollida de dades 
entre el professorat (16 entrevistes i 20 qüestionaris emplenats, 9 observacions d'aula) i l'alumnat (353 qüestionaris 
emplenats i 307 proves de llengua). Finalment en l'anàlisi dels resultats s'identifiquen una sèrie de característiques 
comunes als instiuts estudiats: la bona competència lingüística del professorat, la utilització del llibre de text com a eix 
central de les classes, i l’èmfasi en la gramàtica com a complement del llibre, que es fa molt visible en l’examen escrit. 
En resum, tot i que hi ha diferències individuals entre el professorat i els centres visitats, es constata un enfocament 
força tradicional centrat en el llibre de text i la gramàtica. Cal també afegir que en una bona part dels centres estudiats, 
tant el professorat com l'alumnat atribueixen el bon rediment acadèmic dels estudiants a les PAU al tipus d'alumnat que 
reb el centre, que permet que a  classe es pugui treballar i exigir molt tant pel que fa a l'anglès com a la resta de 
matèries curriculars. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Based on results from the English test in Selectivitat (the university entry exam in Spain) in 2007, 2006 and 
2005, eight public high schools were selected whose students obtained higher results. The objective of the 
research project was to analyse how English was taught in these high schools and identify common features 
that could explain the good results. The sample includes high schools with three different profiles according to 
the socio-educational level of the parents.  The development of the project has implied four phases. Initially the 
instruments were created (a scheme for classroom observation, 3 questionnaires, 3 interview guides) in order 
to get data from the Head of the English Department, the English teachers and their students. In parallel,  high 
schools were identified which were among the 7% best in English in the three years under study. In the next 
phase, we collected the data among the teachers (16 interviews, 20 completed questionnaires, 9 classroom 
observations) and their students (353 completed questionnaires and 307 English tests). Finally, the analysis of 
the data points to some commonalitities among the high schools: the teachers' good level of English, the 
central role of the textbook, the emphasis on grammar, which is very visible in the written exam. In sum, even 
though differences have been identified, the general teaching approach is quite traditional among the high 
schools under study.       

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
FASE 1: Desenvolupament dels instruments  
 
S’han desenvolupat 3 qüestionaris i 3 guions d’entrevistes i 1 graella 
d’observació a l’aula. Per crear aquesta graella s’han adaptat alguns ítems de 
les parts A i B de “Motivational Orientation of Language Teaching (MOLT) 
Observation Scheme” de Guilloteaux and Dörnyei (2008). També s’ha 
redactat un protocol d’actuació on es concreten procediments a seguir en la 
recollida de dades als centres i dues cartes de presentació i agraïment 
adreçades al centres i al professorat participant respectivament. Per tal de 
tenir una mesura del nivell d’anglès de l’alumnat a batxillerat s’utilitzen alguns 
exercicis de comprensió oral i escrita del London Tests of English (LTE) de 
Pearson Education (nivells 2 i 3) 
 
Pel que fa als qüestionaris,  
 

- el questionari1 està adreçat al Cap de Departament d’Anglès i 
consta de 29 preguntes en la seva majoria tancades i els següents 
apartats: dades generals del centre, perfil del centres, resultats a les 
PAU, recursos per l’ensenyament de l’anglès i aspectes sobre la 
coordinació del professorat.  
 
- el qüestionari2, adreçat al professorat de batxillerat, consta de 12 
grups de preguntes, majoritàriament tancades i corresponents als 
següents apartats: (1) Perfil del professor (dades personals, actituds 
sobre la professió o la matèria impartida i (auto)avaluacions sobre 



 
 

 
 

relacions al centre i  competències, (2) participació del professor en 
iniciatives vàries (intercanvis, etc), (3) preparació classes, (4) utilització 
de recursos, (5) deures/Treballs, (6) aproximació metodològica, (7) 
modalitat de participació, (8-9) diversitat, (10) estratègies i tècniques 
docents, (11) utilització de l’anglès i (12) ensenyament de la gramàtica.  
- el qüestionari3, adreçat a l’alumnat dels professors entrevistats, 
consta de 18 preguntes, 13 de les quals són tancades amb apartats 
sobre dades personals, utilització de recursos per l’aprenentatge de 
l’anglès fora de classe i aspectes diversos de la metdologia emprada a 
la classe d’anglès. Les preguntes obertes tenen com a objectiu 
identificat punts forts i febles de l’anglès a l’institut.  
 

Algunes de les preguntes dels qüestionaris 2 i 3 es van adaptar dels 
instruments emprats a Informes d’Avaluació 7. La situació de la llengua 
anglesa al batxillerat a Catalunya 2000-2004, publicat pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu (Departament d’Educació).  

 
Pel que fa a les entrevistes,  
 

- l’entrevista1, adreçada al Cap del Departament d’Anglès, amb un 
guió de 12 preguntes per tal de portar a terme una entrevista semi-
estructurada entorn als següents temes: línia metodològica del 
departament, temes organitzatius, activitats promogudes des del 
Departament, resutlats a les PAU. 
- l’entrevista2, adreçada al professorat de batxillerat, amb un guió de 
14 preguntes-guia per portar a terme una entrevista semi-estructurada, 
sobre diversos aspectes de l’enfocament metodològic, els materials 
emprats, el sistema d’avaluació emprat, etc... A les últimes preguntes 
se’ls demanava també sobre la seva interpretació dels resultats a la 
prova d’anglès a les PAU.  
- l’entrevista3, que es realitza a un o dos grups petits d’alumnes de 
batxillerat, té com a objectiu principal identificar punts forts i febles de 
l’anglès a l’institut en un format més informal que el qüestionari.  
 

 
 
FASE 2: SEL·LECCIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS OBJECTE D’ESTUDI 
 
En un principi s’havia plantejat fer la selecció dels centres participants a partir 
de tres fonts: resultats proves d’anglès a competències bàsiques, resultats 
interns d’una prova d’anglès d’una seixantena de centres en un estudi de 
recerca previ i resultats prova d’anglès a la Selectivitat. Finalment, es va optar 
per només utilitzar una font d’informació, que van ser els resultats a la prova 
d’anglès de la Selectivitat els anys 2005, 2006 i 2007 a Catalunya. 
Conseqüentment, l’estudi l’hem centrat principalment en l’ensenyament de 
l’anglès a batxillerat a instituts públics. Hem optat per acotar la mostra al 
sector públic per tal de tenir una mostra més homogènia.  
 



 
 

 
 

Per tal de tenir en compte factors socio-educatius i de context dels diferents 
instituts de Catalunya, aquests es van dividir en tres grans grups segons 
dades de l’IDESCAT sobre nivells educatius dels municipis i districtes 
municipals on estaven ubicats els instituts. En poblacions de més de 70.000 
habitants, es va demanar a persones coneixedores de la zona (inspectors, 
personal centres de recursos, etc.) que revisessin la classificació obtinguda.  
El procediment estadístic emprat per realitzar aquesta classificació és el de 
l’obtenció de components principals mitjançant anàlisi de correspondències i 
classificació en grups mitjançant “k-means”. A la vegada, per fer la selecció 
dins de cada nivell socio-educatiu, s’han fet  dos subgrups segons el tamany 
de la població on se situa el centre.  
 
En el següent pas, dins de cada subgrup se seleccionen els centres que 
compleixen un d’aquests tres requisits referents a als resultats de la prove 
d’anglès a la Selectivitat:  
- Instituts que es troben entre el 7% dels que han obtingut millors notes 
globals (redacció i proves objectives)  tant el 2005, com en el 2006 i 2007.  
- Instituts que es troben entre el 7% dels que han obtingut millors notes a 
Catalunya en les proves objectives de les PAU (comprensió oral i escrita)  
tant el 2005, com en el 2006 i 2007.  
- Instituts que estan entre els 3-4 que obtenen millors resulats de la nota 
global o de proves objectives els anys 2006 i 2007 dins de cada nivell socio-
educatiu però sense tenir en compte el tamany de la població.  
 
L’aplicació d’aquests criteris ens porta a la identificació de 8 instituts públics 
objecte del nostre estudi. Del grup d’instituts on es troben famílies amb 
menys estudis, s’identifiquen l’IES Abat Oliba de Ripoll i l’IES Pedraforca 
d’Hospitalet del Llobregat. Del grup més numerós d’instituts on es troba una 
majoria de pares amb estudis de secundària, s’identifiquen l’IES Pius Font i 
Quer de Manresa, IES Pere Calders de Cerdanyola del Vallés, lES Escola del 
Treball de Granollers i l’IES J. Manuel Zafra de Barcelona. Finalment del grup 
més minoritari d’instituts amb una major proporció de famílies amb estudis 
universitaris, s’identifiquen dos instituts, l’IES Samuel Gili i Gaya de Lleida i 
IES Salvador Espriu de Barcelona. 
 
 
FASE 3: TREBALL DE CAMP i CALENDARI DEL PROJECTE 
 
Des les 8 escoles seleccionades, se n’elimina una (IES Pedraforca) doncs hi 
havia una proporció excessivament baixa d’alumnes matriculats a segon curs 
de batxillerat que posteriorment es matriculés a les PAU.  
 
A la resta de 7 instituts el treball de camp en la seva globalitat ha consistit en:  
 
- la realització de 6 entrevistes al Cap de Departament d’Anglès 
- la recollida de 6 qüestionaris completats pel Cap de Departament d’anglès 
- la realització de 10 entrevistes a professors d’anglès a batxillerat 
- la recollida de 10 qüestionaris completats per professors d’anglès a 

batxillerat 



 
 

 
 

- la recollida de 353 qüestionaris d’alumnes actuals dels professors 
entrevistats 

- la realització de 9 observacions d’aula dels professors entrevistats 
- la realització d’una prova de llengua per part de 297 / 307 estudiants de 

batxillerat (prova comprensió escrita i oral respectivament) 
- la realització de 8 entrevistes informals en petits grups d’estudiants 
- la recollida de fotocòpies de materials rellevants (fotocòpies de parts llibre 

de text, exàmens, redaccions corregides...) com també la realització 
d’algunes fotografies (aula d’idiomes, etc...).  

 
En alguns instituts no s’han pogut realitzar totes les observacions d’aula o 
encara s’ha de realitzar alguna entrevista o ens falta rebre algun qüestionari o 
algunes dades administratives, cosa que pretenem poder completar durant el 
mes de juliol o durant el primer trimestre del curs vinent, pel que tenim 
concedit la continuïtat d’aquest projecte.  
 
Cal afegir que durant la realització d’aquest projecte, ens hem trobat amb les 
següents situacions que no preveiem inicialment  i que han endarrerit tot el 
procés. 
 - el fet de no poder comptar amb una classificació ja establerta d’instituts 
segons factors socio-educatius i haver-la de crear expressament per aquest 
projecte.  
- impossibilitat d’obtenir resultats de les proves anglès en competències 
bàsiques i constatació de les limitacions d’aquestes proves (que són poc 
discriminatòries) 
- el fet que, quan es va contactar als instituts,  pràcticament la totalitat del 
professorat estava en plè procés de concurs a càtedres que s’ha realitzat 
aquest curs. 
 
 
FASE 4: RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS 
 
Aspectes organitzatius 
En els diferents instituts s’apliquen solucions diferents per fer front a la 
diversitat o rebaixar la ratio d’alumnes per classe. En dos instituts els grups 
classe a la ESO són per nivells, que es mantenen per totes les matèries. En 
un altre centre es fan nivells específics per la classe d’anglès. Mentre que en 
dos instituts tenen classes poc nombroses a l’ESO (20 alumnes), en altres 
dos instituts fan grups partits un cop per setmana. També hi ha un centre que 
com a norma manté el mateix grup classe durant un mateix cicle o etapa 
educativa.  
 
Aspectes metodològics 
A les classes observades, s’ha constatat que l’alumnat no és problemàtic a 
l’aula i que sol seguir amb paciència inclús activitats llargues on l’alumne té 
un paper bàsicament receptiu. En les classes on s’ha observat alumnat que 
estava distret o fent una altra tasca, aquest ho fa de forma que no molesta ni 
impedeix que la classe transcorri amb tranquil·litat. 
 



 
 

 
 

Quant a l’estil del professorat, s’han constatat divergències importants des de 
classes molt tradicionals on la llengua pot arribar a ser predominantment 
objecte d’estudi fins a classes on hi ha més interacció entre el professor i 
l’alumne i també treball en parelles. De totes maneres sembla haver una 
tendència a les classses on el professor exerceix un lideratge important. Varis 
professors ens comenten que tot i que segueixen el llibre (que entenem deu 
seguir un enfocament comunicatiu) utilitzen tècniques menys modernes però 
que a ells els funcionen (dictats, traducció inversa de frases, lectura en veu 
alta, ‘drills’, correcció d’errors, etc.).  
 
En algun institut, destaca la figura d’un professor per sobre dels altres que 
podria ser “l’ànima” d’algunes idees innovadores del Departament d’Anglès o 
que porta a terme iniciatives en solitari que donen més oportunitats 
d’output/input  a l’alumnat. També hem observat que alguns professors tenen 
una consciència molt clara dels temps limitat del que disposen per les classes 
d’anglès i procuren fer-ne un ús eficient del mateix.  Això els dissuadeix de 
portar a terme altres activitats (anar a veure obres de teatre, anar a l’aula 
d’informàtica) que comporten un temps de desplaçament i acomodació.  
 
 
Utilització de l’anglès  i competència lingüística del professorat 
 
El nivell de competència en llengua anglesa del professorat és bo o molt bo i, 
en el cas de dos professors, excepcionalment bo. En una majoria de casos, 
però no en totes les classes observades, la docència s’imparteix en anglès 
exclusivament o majoritàriament.  En la majoria de classes observades, 
l’alumne no sol parlar en anglès quan inicia un torn adreçat al professor.  
 
Materials emprats, avaluació i paper gramàtica i la parla 
 
Els set instituts visitats utilitzen el llibre de text com a eix central de les 
classes, sovint complementat amb materials amb més exercicis de gramàtica. 
En quatre dels set instituts també utilitzen de forma sistemàtica altres 
materials (lectures, fotocòpies diverses, pel·lícules). Una altra pràctica 
establerta en cinc instituts són les lectures adaptades ‘readers’ (la periodicitat 
dels quals està entre un llibre per curs fins a quatre o cinc), i que sovint són 
avaluada a partir d’un test o amb un treball. El lliurament de redaccions 
periòdiques també és quelcom comú als diversos instituts, la periodicitat de la 
qual sol variar entre 2-4 per trimestre, segons institut o professor.  
 
Quant a l’avaluació, s’observa que la feina que l’alumne porta a terme fora 
d’hores de classe sol tenir un pes molt important a l’hora de l’avaluació i 
constitueix un volum considerable de feina per l’alumne (exàmens o treballs 
de les lectures adaptades; redaccions periòdiques; deures per cada classe). 
Pel que fa als exàmens escrits, se sol avaluar sempre la gramàtica i el 
vocabulari i una o totes dues de les habilitats receptives. La redacció molt 
sovint també forma part de l’examen escrit però no sempre. En qualsevol cas, 
els exercicis de gramàtica solen tenir un pes molt important en aquestes 



 
 

 
 

proves escrites per la seva extensió i solen ser frases soltes del tipus ‘fill in 
the blanks’.  
 
La majoria d’instituts són conscients de tractar la part oral  de la llengua 
(‘speaking’) poc (‘queda penjat’) i sovint ho atribueixen a que no tenen grups 
partits a batxillerat o a la manca de temps (‘temari apretat’). De totes 
maneres, es percep una inquietud en aquest sentit i indicis de canvi. En 
alguns instituts la pràctica oral es fa d’esbiaix i no s’avalua o l’avaluació es fa 
de forma irregular segons el professor. En altres instituts es fa de forma més 
sistemàtica (debats, exposicions orals, sovint precedides de redacció que el 
professor ha corregit prèviament) però no s’avalua sistemàticament o es molt 
poc visible en el còmput total a l’hora de l’avaluació.  Només en un institut la 
part oral (participació a classe + prova oral)  té una visibilitat important a l’hora 
de l’avaluació (20%). En els instituts on avaluen l’speaking, el número de 
proves orals pot variar segons el curs (a 2on hi ha menys temps), professor o 
instituts, però se’n solen fer un màxim d’una per trimestre.  
 
Atribucions de bons resultats:  
 
Es distingeixen cinc centres dels set estudiants que atribueixen bona part de 
l’èxit al tipus d’alumnat que reben ‘que vol bons resultats’ i que el qualifiquen 
de ‘bo’ o ‘molt bo’. Els altres dos centres no mencionen aquest tipus de 
factors de context. Segons el professorat dels centres que reben ‘bon 
alumnat’, aquest fet els permet poder mantenir un bon nivell acadèmic i  
treballar i exigir molt.  
 
A banda dels factors de context, cinc instituts també menciones factors 
vinculats a la feina realitzada des dels Departaments d’Anglès del centre, 
entre els quals: bona valoració del professorat per part de l’alumnat, treball bo 
a l’ESO, bona organització del professorat, agrupacions per nivells a l’ESO, 
manteniment del mateix grup-classe a 1er i 2on de batxillerat, activitats que 
proporciones un input ric, bon funcionament de l’aula d’idiomes, avaluació 
que té en compte el treball diari i preparació específica de les PAU.  
 
 
CONCLUSIONS 
 
Els principals denominadors comuns dels professors i instituts estudiats són 
la seva bona competència lingüística, la utilització del llibre de text com a eix 
central de les classes, i l’èmfasi en la gramàtica com a complement del llibre, 
que es fa molt visible en l’examen escrit. Tot i que es constaten diferències 
entre el professorat i els centres visitats, ens ha sorprès el fet que a tots els 
instituts el llibre de text tingui un paper tant important com també l’èmfasi en 
la gramàtica avaluada de forma tradicional i per separat. I per contra, no 
identifiquen pràctiques menys tradicionals que puguin diferenciar més 
clarament els instituts estudiants de la resta d’instituts públics de Catalunya.  
 
Això ens porta a pensar, per una banda que factors generals de l’institut, com 
per exemple el fet que atregui alumnat amb una inclinació acadèmica alta, 



 
 

 
 

poden tenir una incidència important a totes les matèries curriculars cursades, 
inclosos l’anglès. Per altra banda, els resultats obtinguts ens porten a pensar 
sobre les característiques de  les notes d’anglès de les PAU, que  podrien 
tenir poc valor discriminatori i conseqüentment podrien no ser un indicador 
òptim de pràctiques diferenciades. De cara al curs que ve, a banda d’acabar 
de completar les dades actuals i revisar-ne el seu anàlisi, ens plantegem 
contactar centres ‘nous’ utilitzant un criteri addicional en la selecció dels 
centres: possiblement professors que no utilitzen un llibre de text a batxillerat 
els alumnes dels quals també obtenen bones notes d’anglès a Selectivitat.  
 
 


