CURS ONLINE D’ANGLÈS
NIVELLS: A1-A2-B1-B2-C1
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
4 MESOS

110 HORES

PROPERES CONVOCATÒRIES
EDICIÓ

INICI

FI

Febrer

05/02/19

16/06/19

MODALITAT
100% online.

A QUI ES DIRIGEIX
Aquest curs està dirigit a professionals de l'educació (de totes les etapes educatives) i, en general, a
qualsevol persona interessada en aprendre anglès amb total flexibilitat millorant totes les
competències de l’idioma.

DESCRIPCIÓ
Curs d'anglès 100% online amb tots els nivells d'aprenentatge disponibles conforme el Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües (MCER), des del nivell principiant (A1) fins a l'expert (C1).
Durant els 4 mesos de formació tindràs accés il·limitat a un exclusiu entorn d'aprenentatge e-learning
dissenyat i optimitzat perquè puguis aprendre anglès de forma ràpida, amena i senzilla, amb total
flexibilitat i interactivitat: al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
El Curs online d’anglès inclou:








Tots els nivells disponibles conforme el MCER.
Test de nivell inicial que t'ajudarà a conèixer el teu nivell actual d'anglès.
Durant els 4 mesos de formació podràs completar 1 dels 12 nivells d'aprenentatge disponibles,
amb la possibilitat de canviar-te de nivell en els primers 30 dies de formació (sempre que no
hagis completat cap Progress Test ni hagis realitzat més de 3 unitats).
Continguts lingüístics i pedagògics perquè puguis desenvolupar totes les competències de
l'idioma: expressió i comprensió oral, comprensió i expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
Accés a més de 100 vídeos.
Converses simulades per posar en pràctica l'après en cada Unitat.
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Autoavaluació disponible al final de cada Unitat per avaluar els coneixements adquirits.
Tutor online responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu aprenentatge, així
com de resoldre les teves qüestions i dubtes.
Annabel, professora virtual que introduirà cada unitat, et guiarà a través de les activitats i et
donarà explicacions sobre gramàtica i vocabulari.
Progress Test amb correcció per part del teu Tutor i incloent un feedback personalitzat.
Accés il·limitat a la secció Contingut Extra, recurs complementari per a la pràctica,
l’entreteniment i el reforç de l’aprenentatge (Business Videos, Work Emails, Phrasal Verbs,
Articles, Campus…).
Biblioteca amb més de 50 eBooks adaptats al nivell de cada alumne que reforcen
l'aprenentatge, milloren la comprensió lectora i augmenten el vocabulari.
Diccionari online Oxford amb àudios de pronunciació britànica i americana, i el Grammar Bank,
compendi gramatical que conté teoria i exemples de tots els nivells del curs.
Curs compatible amb Tablet Android (a excepció del Test de nivell inicial, el Campus, el
Configuration check i els Progress Test).
Aplicació per Tablet Android que et permetrà descarregar-te els continguts del curs i accedir a
ells sense necessitat de connexió a Internet.
Informes sintètics sobre la teva formació disponibles a tot moment (temps d'estudi, notes,
progrés…).

CONTINGUTS
Disposes de 12 nivells d'aprenentatge:













Nivell 1: A1 Elementary
Nivell 2: A1 Elementary Plus
Nivell 3: A2 Pre-Intermediate
Nivell 4: A2 Pre-Intermediate Plus
Nivell 5: B1 Intermediate
Nivell 6: B1 Intermediate Plus
Nivell 7: B1+ Upper-Intermediate
Nivell 8: B1+ Upper-Intermediate Plus
Nivell 9: B2 Advanced
Nivell 10: B2 Advanced Plus
Nivell 11: C1 Upper-Advanced
Nivell 12: C1 Upper-Advanced Plus

Els nivells estan estructurats segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER),
estàndard desenvolupat pel Consell d'Europa que serveix de patró internacional per mesurar el nivell
de comprensió i expressió oral i escrita en una llengua.
Els nivells 1 al 10 proporcionen una sòlida base de gramàtica i vocabulari, al mateix temps que
desenvolupen les quatre habilitats lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita
i expressió oral. Els nivells 11 i 12 se centren en les habilitats i la comunicació necessàries per a
l'alumne en el seu entorn professional.
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TEST DE NIVELL
Una vegada iniciat el curs, quan accedeixis per primera vegada a l'entorn d'aprenentatge, hauràs de
realitzar un Test de nivell 100% online que et servirà per conèixer el teu nivell d'anglès i per orientar-te
a l'hora d'escollir entre els 12 nivells disponibles.
El Test de nivell no és vinculant: sempre seràs tu qui decideixi quin nivell cursar independentment del
resultat del test. Es realitza dins de la plataforma (a l'hora de formalitzar la teva inscripció no has de
seleccionar nivell). No obstant això, si vols pots posar a prova el teu nivell d'anglès fent clic al següent
enllaç: Test de nivell d’anglès.
Perquè el Test de nivell funcioni és necessari permetre “Flash” i “finestres emergents”.
Per habilitar “Flash” segueix aquests 4 passos:
1.
2.
3.
4.

A l'esquerra de l'adreça Web, fes clic en la icona del “cadenat” o “informació”.
En la part inferior, fes clic en “Configuració del lloc”.
En la nova pestanya, a la dreta de “Flash”, fes clic a “Permetre”.
Torna al lloc Web i carrega la pàgina de nou.

Si en completar aquests passos no s'obre la finestra del Test de nivell, et recomanem que consultis al
següent enllaç (Chrome). També pots realitzar el test amb Internet Explorer o Firefox.

METODOLOGIA
Sistema d'aprenentatge totalment innovador My Ardor English desenvolupat per un expert equip
editorial de la Universitat d'Oxford, Oxford University Press, la màxima autoritat mundial de la llengua
anglesa amb més de 500 anys d'història.
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La bona adquisició d'un idioma depèn de quatre factors clau: motivació, continguts de qualitat,
metodologia provada i ensenyament efectiu. My Ardor English ofereix contingut de la més alta qualitat
que enganxa i entreté a l'alumne, i que li motiva a estudiar.
Tindràs absoluta flexibilitat per connectar-te a l'entorn d'aprenentatge quan vulguis i on vulguis. Cada
unitat se centra en un vídeo d'alta qualitat que serveix com a vehicle conductor, presentant exemples
de gramàtica i vocabulari en contextos reals i quotidians d'una manera divertida i entretinguda. Gràcies
a la varietat d'activitats interactives, My Ardor English proporciona a l'alumne les habilitats necessàries
per comunicar-se en anglès d'una manera efectiva.
Inclou diferents Progress Test, que són avaluacions en les quals podràs comprovar els coneixements que
has anat adquirint en cadascuna de les àrees de l'anglès que has treballat en el curs. Una vegada
completat cada Progress Test, aquest s'envia al teu Tutor online que, en un termini màxim de 5 dies
laborables, corregirà la teva prova i et facilitarà, a més, comentaris sobre el teu progrés i consells per
millorar el teu aprenentatge.
La seva metodologia i estructura és clara i intuïtiva i proporcionen l'itinerari pedagògic perfecte perquè
l'alumne aconsegueixi els seus objectius. El Tutor online i la professora virtual Annabel proporcionen
suport addicional al llarg del procés formatiu, millorant la implicació i resultats de l'alumne.

CERTIFICACIÓ
Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació
permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l'ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.
Relació de codis d’activitat per nivells:













Nivell 1: A1 Elementary (Codi activitat: REC0430463)
Nivell 2: A1 Elementary Plus (Codi activitat: REC0440463)
Nivell 3: A2 Pre-Intermediate (Codi activitat: REC0450463)
Nivell 4: A2 Pre-Intermediate Plus (Codi activitat: REC0460463)
Nivell 5: B1 Intermediate (Codi activitat: REC0470463)
Nivell 6: B1 Intermediate Plus (Codi activitat: REC0480463)
Nivell 7: B1+ Upper-Intermediate (Codi activitat: REC0490463)
Nivell 8: B1+ Upper-Intermediate Plus (Codi activitat: REC0500463)
Nivell 9: B2 Advanced (Codi activitat: REC0510463)
Nivell 10: B2 Advanced Plus (Codi activitat: REC0520463)
Nivell 11: C1 Upper-Advanced (Codi activitat: REC0530463)
Nivell 12: C1 Upper-Advanced Plus (Codi activitat: REC0540463)

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el
Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment
a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs
de trasllats…).
Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
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PREU
CURS
Curs online d’anglès

AFILIAT

NO AFILIAT

295 €

350 €

INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENT
El nombre de places és limitat.
Si estàs interessat en inscriure't en aquest curs, envia'ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.
Com a mètode de pagament, oferim:


Transferència bancària:
o Titular: FEUSO
o Entitat: CAIXABANK
o Número de compte (IBAN): ES31 2100 4991 6522 0005 2313
o Concepte: escriu “NOM COGNOM - C0417104” en l'apartat “concepte”.

Una vegada rebem l'ingrés, t'enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés
d'inscripció.
El termini d'inscripció finalitza el 03/02/19.
Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s'aconsegueixi el nombre mínim
d'alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l'import total abonat.
NOTA: recorda que a l'hora de formalitzar la teva inscripció no has de seleccionar nivell d'anglès; ho
faràs quan comenci el curs ja a l’entorn d'aprenentatge.

ALTRES CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR
CURS

INFORMACIÓ

Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

+INFO

Curs online de Flipped Classroom

+INFO

Curs online de gamificació aplicada a l’educació

+INFO

Curs online de competència digital docent

+INFO

Coaching online per a docents

+INFO

Curs online de metodologia AICLE/CLIL

+INFO

Curs online de gestió de les emocions a l’aula

+INFO

Curs online de diversitat a l’aula

+INFO

Curs online d’anglès

+INFO

Curs online de preparació examen Cambridge English First (FCE)

+INFO

Curs online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE)

+INFO
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MÉS INFORMACIÓ
https://www.mylearning.es/feusoc/info
931597294
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