
                                                                                     

MODALITAT SEMIPRESENCIAL AMB TUTORIA 

Tots els nivells 

  INFORMACIONS GENERALS SOBRE EL CURS 

● El Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge. La modalitat semipresencial  amb tutoria  permet l’aprenentatge amb 
el suport d’un tutor o d’una tutora  i combina l’aprenentatge en línia amb unes sessions presencials per practicar 
l’oralitat.  

● L’accés als materials objecte d’estudi i a les eines de comunicació, i la relació entre tutors i alumnes, es fa exclusivament 
a través de la plataforma. 

● Per accedir a aquesta modalitat cal fer una prova de nivell al CNL o al Parla.cat per saber el nivell de coneixements de 
català.  

    Després de fer la inscripció i pagar l’import del curs i ABANS DE LA SESSIÓ PRESENCIAL DE PRESENTACIÓ cal donar-se 
d’alta a la plataforma des de www.parla.cat: Inscripció/Formulari d’accés i veure la Demo per anar-se  familiaritzant amb 
l’entorn.  
 
 Instruccions per donar-se d’alta:   
 
https://drive.google.com/file/d/0B2NRURmwbJ-_SmkxRFQtNmlNYm8/view?usp=sharing 
 

 
● No s’ha de fer res més ni apuntar-se a cap curs (els alumnes són assignats a cada curs des de Serveis Centrals). 

 
● L’import del curs inclou:  

● tutoria 
● 1 sessió inicial de presentació. 
● examen final presencial només en els cursos amb prova homologada (B3, E3, I3 i S3)  sempre  que  l’alumne/a 

hagi obtingut el criteri d’èxit establert i sigui APTE/A  a la plataforma. 

 
● L’import del curs no inclou la gestió de les acreditacions. 
● Cada nivell es divideix en tres cursos. Cada curs requereix una dedicació aproximada de 45 hores.  
● Els continguts dels cursos són adaptats al Marc europeu comú de referència.  
● No cal comprar cap llibre ni material complementari. Tots els materials  són en format digital.  

 

 

INFORMACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE EL 1r QUADRIMESTRE DEL CURS 2017-2018 
 
Nombre mínim d’alumnes per curs: 3 inscrits. NO oferirem els cursos amb un nombre d’alumnes inferior a 3. 
Inici: 9 d’octubre de 2017 (sessió de presentació) 
Fi: 26 de gener de 2018 

Examen final presencial: 5 de febrer de 2018  
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ACREDITACIONS 

 
● Justificant de seguiment: quan no s’arriba a APTE/A a la plataforma, però  s’ha completat el percentatge de tasques i 

activitats que marca el pla de treball del curs. 
● Certificat d’assoliment: quan s’arriba a APTE/A a la plataforma  i s’ha completat el percentatge de tasques i activitats 

que el pla de treball del curs. 
● Certificat homologat, equivalent al certificat oficial expedit per la Direcció General de Política Lingüística: quan s’arriba 

a APTE/A a la plataforma  i s’aprova l’examen final de tipus presencial (B3, E3, I3 i S3). 

 

 

REQUISITS DELS APRENENTS  
  

• Tenir certa capacitat d’autoaprenentatge i disciplina, amb capacitat per gestionar i controlar el  temps.  
• Saber expressar-se per escrit amb claredat (segons el nivell d’aprenentatge).  
• Saber fer anar l’ordinador i tenir habilitats i experiència.   
• Ser positiu davant els problemes tècnics que es puguin presentar i ser capaç de solucionar-los. 

 

EQUIPAMENT INFORMÀTIC  
 
Ordinador: es recomana un ordinador amb un mínim de 512 Mb de memòria RAM.  
Pantalla: es recomana tenir el monitor configurat per a una resolució mínima de 1024 x 768.  
Connexió a Internet: línia ADSL d’1Mb  de velocitat com a mínim.  
Àudio: altaveus, auriculars i micròfon per poder dur a terme les tasques de veu i poder escoltar les locucions.  
Impressora: opcional.  

 
NO ES POT TREBALLAR AMB DISPOSITIUS MÒBILS (tauletes, telèfons intel·ligents...) 

 
PROGRAMARI  
 
Navegador web: el curs només funciona amb Microsoft Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.  
Connector d’Adobe Flash Player 10.0: per visualitzar correctament els continguts del curs i  trametre arxius de veu.  
Adobe Acrobar Reader: per obrir documents addicionals.  

 

 


