CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN
CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)
Curs Certificat per la Universitat San Jorge
3 MESOS

70 HORES

2 ECTS

PROPERES CONVOCATÒRIES
EDICIÓ
Desembre

INICI

FI

11/12/18

24/03/19

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 interessada en preparar-se, al més alt nivell, per afrontar amb màximes garanties l’examen
de certificació de Cambridge English Advanced.
Aquest curs no està enfocat a l'aprenentatge de l'idioma anglès, sinó a la preparació de l'examen
Cambridge English Advanced. Per tant, és fonamental que l'alumne ja disposi d'un nivell C1 al moment
d'inscriure's en el curs.

DESCRIPCIÓ
Curs de preparació 100% online eminentment pràctic i intensiu, amb continguts totalment renovats i
alineats amb les noves especificacions dels exàmens de Cambridge English i sobre un entorn
d'aprenentatge e-learning plenament optimitzat perquè puguis preparar el teu examen amb total
flexibilitat i interactivitat.
El nostre curs online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE) inclou:





Accés a MyEnglishLab, un exclusiu entorn d'aprenentatge e-learning dissenyat i optimitzat
perquè puguis preparar el teu examen de Cambridge English.
Cursos basats en els exclusius continguts online de l'editorial Pearson, companyia de serveis i
continguts educatius referent a nivell mundial.
Tutor online per resoldre qualsevol qüestió o dubte que se't pugui presentar a través de les
eines de comunicació disponibles a l'entorn d'aprenentatge.
Continguts renovats i alineats amb les noves especificacions de Cambridge English.
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Vídeos amb àmplia informació sobre les diferents parts que componen cadascuna de les 4
seccions (papers) de l'examen: Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking.
Més d'un centenar d'activitats diferents perquè puguis practicar i preparar cadascun dels papers
que componen l'examen.
Totes les activitats inclouen feedback instantani amb comentaris i consells pràctics.
Accés a Advanced Expert (Pearson), eBook amb explicacions de gramàtica i multitud de
recursos basats en les noves especificacions dels exàmens de Cambridge English.
Avaluació del teu progrés a partir dels resultats de les activitats que vagis realitzant.
Vídeo amb valuoses recomanacions i consells pràctics per a un mes abans de l'examen, una
setmana abans de l'examen, un dia abans de l'examen i per al mateix dia de l'examen.
Vídeo amb un exemple real d'examen de Speaking de Cambridge English.
Practice Test i Mock Test: rèpliques de l'examen de Cambridge English amb el mateix nombre
de preguntes i temps real per resposta perquè puguis avaluar-te.
Finalitzat el curs, podràs seguir accedint a l'entorn d'aprenentatge durant 3 mesos més amb
totes les funcionalitats disponibles a excepció de la figura del Tutor online i dels Test (Practice
i Mock Test).

OBJECTIUS
Principals objectius del Curs online de preparació examen Cambridge English Advanced (CAE):





Familiaritzar-se amb l'estructura i mecànica de l'examen de Cambridge English Advanced (CAE).
Aprendre i desenvolupar estratègies per a cadascuna de les diferents parts de l'examen:
“Reading & Use of English”, “Writing”, “Listening” i “Speaking”.
Reforçar totes les competències lingüístiques mitjançant exercicis pràctics.
Guanyar en confiança practicant sobre simulacions reals de l'examen: Practice Test & Mock
Test.

METODOLOGIA
Sistema d'aprenentatge desenvolupat per experts de Pearson, companyia referent mundial de serveis i
continguts educatius, orientat a la preparació del teu proper examen de Cambridge English.
Podràs accedir a l'entorn d'aprenentatge amb absoluta flexibilitat, quan vulguis i on vulguis, sent tu el
responsable de marcar el teu ritme d'aprenentatge.
L'entorn d'aprenentatge MyEnglishLab està organitzat conforme la nova estructura dels exàmens de
Cambridge English. Tindràs, per tant, diferents seccions dedicades als papers que conformen l'examen
(Use of English, Reading, Writing, Listening i Speaking) a més d'una secció de Vocabulari perquè puguis
practicar i enriquir el teu vocabulari.
Cada secció inclou una sèrie de vídeos on a més d'accedir a consells i trucs per al dia de l'examen,
podràs conèixer en profunditat el que t’exigiran en cada part de l'examen, disposant també d'exercicis
d'auto-qualificació per practicar sobre les diferents habilitats que necessitis desenvolupar.
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Comptaràs amb el suport d'un Tutor responsable guiar-te i resoldre qualsevol dubte o consulta que se't
pugui plantejar durant el teu aprenentatge. El teu Tutor serà també responsable de corregir les
seccions de Writing i Speaking dels 2 Test que inclou el curs, proporcionant-te consells per millorar la
teva competència escrita (comunicació, contingut, llenguatge i coherència) i oral (ritme, fluïdesa,
entonació, vocabulari i gramàtica).

CERTIFICACIÓ
Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran un certificat expedit per la Universitat San Jorge
amb el reconeixement de 2 crèdits europeus ECTS i 70 hores.

PREU
CURS
Curs online de preparació examen Cambridge English Advanced

AFILIAT

NO AFILIAT

210 €

280 €

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 - C0417099” 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 09/12/18.
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.
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IDD I LA UNIVERSITAT SAN JORGE
IDD – Innovación y Desarrollo Docente i la Universitat San Jorge (USJ) tenen subscrit un conveni marc de
col·laboració amb l'objecte de possibilitar la col·laboració acadèmica i científica entre ambdues
institucions contemplant, entre altres aspectes: la realització d'activitats docents, educatives i de
recerca, realització i organització conjunta d'activitats formatives (cursos, congressos, seminaris…),
realització d'estudis i projectes de recerca i assessorament mutu i intercanvi d'informació i
documentació.
L'oferta formativa emparada pel present conveni compleix les exigències de qualitat establertes en el
Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la USJ referent a: disseny del programa, estructura i
continguts del pla d'estudis, perfil de l'alumne, metodologies i ensenyament-aprenentatge, sistemes
d'avaluació, idoneïtat del professorat, recursos per a la docència i serveis de suport a l'alumnat.

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/usoc/info
931597294
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