
Llicències D. Multidisciplinar 

Educació Primària

• Dragons (2010-2011) Cicle Superior
Núria Cabré i Playà. Escola Ginesta

Aquesta unitat multidisciplinar engloba aspectes d'Educació per la Ciutadania i
de Visual i Plàstica. S'hi tracten temes com el sentit de pertinença en oposició a
l’exclusió social i es treballa per conscienciar de la importància de la cultura
popular com a mitjà d'integració a la comunitat. La unitat forma part del projecte
CLIL de l’escola basat en la teoria de les cinc pells de Hundertwasser, i s’hi
treballa bàsicament la quarta pell “Identitat social i nacional”. Al final de la unitat
es proposa que l'alumnat creï el  seu propi  drac, o gegant,  o capgròs,  amb
materials al seu abast com globus, paper de diari, cola i pintures.

• ICT in English (2006-2007) Cicle mitjà | cicle superior 
Carme Oller Dam  

El material  està pensat per al  cicle superior i  es basa en l'aprenentatge de
tècniques d'estudi i d'organització personal a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). El material que conté la pàgina web suma el
treball fet en el curs de Nottingham i una llicència d’estudis B.

http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla_le/aberdeen/nuria_cabre
mailto:coller@xtec.cat
http://www.xtec.cat/~coller
mailto:ncabre@xtec.cat


Educació Secundària

• Forgotten film: from Beginnings to "Talkies" (2010-2011) 4t ESO 
Rosa Maria Andrés Blanch. INS Vilatzara

Aquest  projecte  mostra  els  orígens  del  cinema  i  les  primeres  tècniques
cinematogràfiques.  Es  fa  un  recorregut  des de  les  primeres  pel·lícules  fins
l’aparició del cinema sonor. Consta de tres unitats: Precinema; This is cinema!;
Cartoon animation. (nota: a "support teaching resources" trobareu un enllaç als
arxius de vídeo i àudio continguts a les presentacions PPT)

Cicles Formatius

• Professional English for Clinical Microbiology (2010-2011) Cicle Formatiu
de Grau Superior
Isabel Borja Pallarès. INS Les Vinyes

Aquest  projecte  està  pensat  per  a  ser  aplicat  en  el  CFGS  Laboratori  de
diagnòstic clínic. Els continguts desenvolupats formen part del seu currículum i
fan èmfasi en aspectes pràctics. Per això mateix també hi poden haver parts
d'interès per a altres cicles que incloguin un crèdit de microbiologia. L'idioma
s'utilitza com a eina de promoció professional, introduint els alumnes en un
àmbit específic de l'anglès tècnic.

mailto:iborja@xtec.cat
http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla_le/nile/isabel_borja
mailto:randres2@xtec.cat
http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla_le/nile/rosamaria_andres


• Clinical and Diagnostic Laboratory
Gestational Diabetes Mellitus (2009-2010) 
Mª Asunció Alonso Monferrer. IES Les Vinyes

El contingut s’estructura en tres unitats: 
1.-Concepts and Types of Diabetes; 
2.-Inbalance of Metabolism in the case of Gestational Diabetes; 
3.-Screening GDM.

http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla_le/aberdeen/asun_alonso
http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla_le/aberdeen/asun_alonso
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