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Dates
Del 07/10/19 al 17/06/2020

Lloc: Grup CIEF Reus
C/Alcalde Joan Bertran, 34-38 1a pl. 43202 Reus

Adreçat a:
Responsables i directius que dissenyen i decideixen la formació que es realitza a les seves organitzacions o a
qualsevol persona que desitgi millorar el seus coneixements d’anglès.

B-LEARNING
EN L’ENSENYAMENT D’ IDIOMES

Beneficis:
Amb la integració de l’aprenentatge presencial a l’aula amb l’aprenentatge mitjançant les noves tecnologies, es
potencia el desenvolupament competencial dels assistents a més a més de fomentar la implicació personal i
l’autonomia de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.
Objectius
Presentar els continguts i funcionament del nou model de formació B-LEARNING en l’ensenyament d’idiomes.
Costos de Formació B-Learning

FORMACIÓ OBERTA
Matrícula de pre-inscripció: 60 €/alumne
El curs estarà dividit en 3 mòduls:
· Octubre-desembre 2019
· Gener-abril 2020
. Abril-juny 2020
Cost per mòduls:
1r Mòdul – 330 € + Matrícula (33 h)
2n Mòdul – 360 € + Matrícula (36 h)
3r Mòdul – 270 € + Matrícula (27 h)
Cost curs sencer: 864 € + Matrícula

FORMACIÓ IN COMPANY
S’ elaborarà una proposta formativa personalitzada a
cada empresa en base a:
· Número d’ alumnes a formar
· Modalitats formatives que desitgin compaginar
· Temps de dedicació setmanal
· Tramitació o no de bonificació de la formació

NOVETAT 2019!!
AL FINALITZAR EL CURS PODRÀS REALITZAR UN EXAMEN OFICIAL “BULATS”

* Els costos d’ aquesta formació inclosa la matrícula podran ser bonificables mitjançant el Sistema que regula la Formación
Continua (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Llei 30/2015 de 9 de setembre.
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Què és el B-Learning?
B-Learning podria definir-se com la combinació
integrada d'ensenyament presencial i aprenentatge no presencial a través de la tecnologia.
A dia d'avui és un dels mètodes d'ensenyament que
estan guanyant més acceptació i força dins de
totes les àrees del camp educatiu.
B-Learning ve a ser una superació de l'e-learning,
ja que incorpora les noves tecnologies en l'ensenyament d'idiomes sense sacrificar l'ensenyament
presencial.

Beneficis del B-Learning

Face to
face
Learning

+

Online
Learning

=

Metodología didàctica

Blended
Learning

Combina i integra l'ensenyament a l'aula amb l'aprenentatge a través de les noves
tecnologies.
D'aquesta manera es pot potenciar el desenvolupament competencial dels assistents a
més de fomentar la implicació personal i l'autonomia de l'alumnat en el seu propi
procés d'aprenentatge.

Presencial/aula virtual - individual/en grup:
- Activitats comunicatives / desenvolupament d'expressió
i interacció oral aclarir dubtes
- Consolidar el vocabulari i la gramàtica apresos
- Simulació de situacions reals Treball en grup / parella
- Correcció de pronunciació / ús del lexis
- Desenvolupament d'habilitats gestuals i culturals

Permet un aprenentatge personalitzat i flexible, pel que fa a la distribució del temps i
lloc, adaptat a les necessitats formatives i preferències d'aprenentatge de cada
alumne.

On line



Flexibilitat i accessibilitat espai-temporal
 Ajust de costos aprenentatge personalitzat
 Ritme d'aprenentatge individualitzat
 Fomenta l'autonomia i la implicació personal de l'alumne en
l'aprenentatge
 Permet monitoritzar i constatar els progressos


+

Models d’ impartició i implementació per a empreses

FORMACIÓ OBERTA
En aquesta formació es compaginaran 3 modalitats formatives:
· Formació presencial: 2 ses./sem. de 1h + 30 '
· Formació on line: l'alumne tindrà accés al seu nivell d'anglès del
curs genèric i un altre curs específic que ell mateix podrà triar del
llistat disponible a la plataforma.
· Meeting Point general: un cop al mes tots els alumnes podran
assistir a una trobada programat pel centre on es durà alguna de
les següents activitats:
· Visualització d'una pel·lícula i posterior debat
· Coffee Breack: espai de pràctica oral

EL PAPER DEL DOCENT AL BLENDEND LEARNING
Presencial
Facilitador / Dinamitzador

Presencial
Dinàmica i sinergia de grup
 Permet la comunicació directa entre alumne i docent / tutor
 Simulació de situacions comunicatives reals
 Fomenta la confiança en l'ús de l'idioma com a idioma vehicular
 Desenvolupa les tècniques de parlar en públic
 Desenvolupa les habilitats comunicatives gestuals i culturals

On line-individual
- Aprenentatge i pràctica de la gramàtica
- Pràctica de la pronunciació Pràctica de
l'expressió escrita
- Lectures i exercicis de comprensió lectora
- Pràctica de comprensió oral
- Aprenentatge i pràctica del vocabulari

FORMACIÓ IN COMPANY
Amb el B-LEARNING, podem adaptar la formació d'idiomes a les necessitats particulars de cada empresa.
La varietat en el nivell de coneixement de l'idioma entre els alumnes
deixarà de ser un problema per a la creació de grups formatius.
La unió de les dues modalitats propostes: on line ajustat al nivell de cada
alumne + les classes presencials grupals amb unificació de nivells (A1 +
A2), (A2 + B1), (B1 + B2), (B2 + C1), permetran a l'empresa obtenir una
major bonificació econòmica alhora que millors resultats formatius.
Per a tota aquella empresa que ho sol·liciti, realitzarem un estudi de
necessitats, costos i modalitats formatives a utilitzar.

· Gestiona Activitats comunicatives
· Monitoritza i dóna feedback en les activitats de grup reals en
context
· Corregeix la pronunciació i l'ús apropiat del lexis
On line
Tutor virtual

· Controla el progrés
· Proporciona suport individual
· Corregeix els exercicis guia didàctic
· Avalua la consecució dels objectius
· Actua com Interlocutor amb l'empresa

Recursos i materials didàctics
Classes presencials
> Materials derivats de la plataforma
en línia
> Materials complementaris
> La pissarra
> Realia / imatges

Sessions Online
> Exercicis individuals
> Redaccions
> Gravació de veu
> Avalua la consecució dels
objectius

Aula virtual
> Classes telefòniques
> Classes virtuals per internet
> Comunicació bilateral a través de la plataforma
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