IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS (MENORCA)
Cap de setmana d'immersió a Es Torretó

MODALITAT: Curs

ACTIVITAT:

•
DESTINATARIS:
- Professorat amb un nivell mínim
equivalent al B1 del MCERL (cal
especificar-ho a l'apartat
d'observacions).
Hi pot participar professorat de les
quatre illes, (les despeses del
transport aniran a càrrec dels
participants)
DURADA: 16 hores.
PLACES: 12 mínim i 20 màxim

250537

ESDEVENIMENT: 2071

OBJECTIUS:
-Crear espais que afavoreixen la
immersió en llengua anglesa.
-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.

ÀMBIT: Autonòmic.
ÀREA: Llengua anglesa

LLOC, HORARI i DATES:
Casa de colònies de Es Torretó,
Camí Vell de Ciutadella, s/n
Entrada: 3 de juliol a les 16:00h i
sortida 4 de juliol a les 17:30h.

CONTINGUTS:
Competència oral en anglès.
Activitats culturals i de lleure.
Dinàmiques per facilitar la fluïdesa oral
dins la conversa.
Estratègies per fomentar la interacció
entre l'alumnat en llengua anglesa dins
l'aula de
manera inclusiva.
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METODOLOGIA: Es duran a terme diverses activitats pràctiques per millorar la competència oral
en anglès dinamitzades pels coordinadors del CEP i col·laboradors nadius: group dynamics,
workshops, games, excursions ...

*** IMPORTANT: Aquesta formació inclou l'allotjament. Les despeses de
manutenció aniran a càrrec dels participants (ingredients necessaris per als tallers de
cuina per preparar el sopar i el berenar i el càtering del dinar). La quantitat a abonar es
comunicarà als admesos per correu electrònic.
Les despeses de desplaçament també aniran a càrrec del professorat.
INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA
INSCRIPCIÓ: Fins al dia 15 de juny a través de la pàgina web del Portal del personal de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (http://portaldelpersonal.caib.es).
LLISTA D’ADMESOS: Sortirà publicada el 16 de juny de 2014 a partir de les 11:00. 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 de Menorca.
CONFIRMACIÓ: Si esteu admesos/es cal que confirmeu la vostra assistència els dies 16 i
17 de juny a l’apartat “Confirma cursos”, dins el menú “Formació del Professorat”. La no
confirmació implicarà la pèrdua de plaça
LLISTA D’ESPERA: En cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, des del
CEP ens posarem en contacte amb les persones que estiguin a la llista d’espera fins a
completar el total de places ofertades.

CERTIFICACIÓ
Per obtenir-la el participants hauran de :
• Participar 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
•

Si el nombre de places inscrites supera el
de places ofertades en igualtat de
condicions, es farà un sorteig.

Coordinació: Amador Alzina, assessor TIC aalzina@cepdemenorca.cat i
Elena Serra, assessora de llengües estrangeres eserra@cepdemenorca.cat
del CEP de Menorca
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