IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS. ESTADA CAP DE SETMANA

DIJOUS 3 i DIVENDRES 4 de juliol
MODALITAT: CURS

DESTINATARIS: Professorat
amb un nivell mínim d’anglès
equivalent al B1 del MCERL i

ACTIVITAT: 250539

ESDEVENIMENT: 1942

OBJECTIUS
Crear espais que afavoreixin la immersió
lingüística en llengua anglesa.

no ha participat en les
convocatòries anteriors.
(cal especificar-ho a l’apartat
observacions)
Hi pot participar professorat
de les quatre illes, les
despeses del transport aniran

Millorar la competència lingüística del
professorat que imparteix àrees no lingüístiques
en anglès, dels especialistes de l'àrea i del
professorat en general.
Donar eines i estratègies per fomentar la
interacció oral dins l'aula de manera inclusiva.

a càrrec dels participants.
DURADA: Total: 16 hores
PLACES: mínim 15,

CONTINGUTS
Competència oral en anglès.
Activitats culturals i de lleure

màxim 24

Dinàmiques per facilitar la fluïdesa oral dins la

ÀMBIT: Autonòmic

conversa.

LLOC: Camp d’aprenentatge
de sa Cala de Sant Vicent
Trobada a les 15 h Al CEP
d’Eivissa

Estratègies per fomentar la interacció entre
l'alumnat en llengua estrangera dins l'aula de
manera inclusiva.

DATA
3-7-2014

4-7-2014

HORARI
15:00h. Trobada al

CEP d'Eivissa
17:00h. Inici activitat
a Camp Aprenentatge
19:00h. Finalització de
la formació

LLOC

Activitats

Camp d’aprenentatge de
Sa Cala
C/ Sant Vicent de sa Cala
núm. 8
Sant Vicent de sa Cala
(Sant Joan de Labritja)

Enfocades a potenciar
les habilitats
comunicatives dels
participants.
Es realitzaran Tallers,
itineraris per l’entorn,
dinàmiques de grup,…
Ponents: Elaine Clark,
Margaret Howard,
Sache i Montse
González.

Està situat a prop de l’església,
vora la carretera que uneix el
poble de Sant Joan amb el port
de sa Cala.

Aquesta formació inclou l’allotjament a les instal·lacions del Camp d’aprenentatge (Cal portar
sac de dormir i llençols), el sopar de dijous dia 3 i l’esmorzar i dinar de divendres dia 4.
Altre material necessari: Quadern i estris per escriure

INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ

INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona fins dia 22 de juny
de 2014
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 23 de juny de 2014. Podreu consultar si heu estat
admesos/es o esteu en llista d’espera a “Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del
Professorat. Heu de seleccionar Cep d’Eivissa
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos /es cal que confirmeu la vostra assistència dies 23 i 24
de juny de 2014 a l’apartat “Confirma cursos”, dins el menú “Formació del Professorat”. La no
confirmació implicarà la pèrdua de plaça.

CERTIFICACIÓ
Per obtenir-la el participants hauran de :
Participació d’una forma activa a totes
les activitats i entorns proposats.
Assistir al 80% de la fase presencial
(BOIB núm. 8-17/01/02, Ordre del
02/01/02)

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS
Se seguirà l’ordre de preferència segons
l’apartat de destinataris i nivell.
Si el nombre de places inscrites supera
el de places ofertades, en igualtat de
condicions,
se
seguirà
l’ordre
d’inscripció.

1-Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB
núm. 8-17/01/02, Ordre del 02/01/02).
Coordinació:
Assessora responsable: Montse González Vera (montse@cepeivissa.cat), assessora de llengües
estrangeres del CEP d’Eivissa, http://cepeivissa-llestrangeres.blogspot.com.es/
Assessor col·laborador: Ernest Prats, director del CEP d’Eivissa

