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IDIOMES A DISTÀNCIA

(ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, ESPANYOL, ITALIÀ,
PORTUGUÈS, RUS)
Autoaprenentatge per mitjà de la plataforma virtual Dexway, que
permet aprendre les llengües i els nivells següents:
- anglès, alemany, francès i espanyol: del nivell A1 al C1 del MECR
- italià, portuguès del Brasil i rus: nivells A1 i A2 del MECR
El treball individual a la plataforma permet que l’aprenent resolgui
activitats de gramàtica, vocabulari, comprensió oral, comprensió
lectora i expressió escrita autònomament segons els nivells del Marc
europeu comú de referència per a les llengües, el sistema estàndard
utilitzat a Europa.
El mètode Dexway presenta un enfocament comunicatiu. L’alumne,
que té accés a tots els nivells disponibles de la llengua que vol
estudiar, avança de manera estructurada i progressiva.
La plataforma ofereix la possibilitat de fer una prova de nivell que
orienta l’aprenent.
L’aprenent accedeix al curs sempre que vol i des de qualsevol
dispositiu, sense haver d’instal·lar cap programa, o bé a través de les
aplicacions per a dispositius mòbils. Els continguts de la plataforma
també són accessibles sense connexió a Internet.
Els aprenents poden complementar l’aprenentatge amb altres
productes, com ara cursos de conversa o intercanvis lingüístics,
segons l’oferta del Servei de Llengües.
Adreçat a
Persones que volen aprendre o perfeccionar el seu nivell de llengua
virtualment.
Durada
Les hores de dedicació a la plataforma són les següents:
- nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell (40-50 hores per italià)
- nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell
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Període de formació
12 mesos des de la formalització de la matrícula.
Altres dades d’interès
• Els aprenents poden fer arribar les seves consultes tècniques a la
plataforma virtual.
• Aquest curs virtual es basa en l'autoaprenentatge i no inclou
l'assessorament lingüístic d'un tutor.
• La formació no té avaluació final. Es pot sol·licitar un certificat on
consti el nombre d’hores de formació virtual i, si es vol, es pot fer la
inscripció als exàmens del Servei de Llengües (excepte rus i
portuguès).
• Es fa arribar als inscrits una petita guia per iniciar-se en la
plataforma.
• Per obtenir més informació sobre el curs cal posar-se en contacte
amb el Servei de Llengües o consultar-ne el web:
www.uab.cat/idiomes.
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