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1. ¿Què és el B-Learning de Grup CIEF? 

• Aquesta modalitat formativa és la combinació integrada de:

• Utilitza la TECNOLOGÍA: ordinador, telèfon mòbil, pantalles 

interactives, etc., com a canal de comunicació que permet la 

interrelació entre tutor i alumnes.

• Potencia el desenvolupament competencial dels assistents donat 

que permet un aprenentatge personalitzat i flexible. L’ alumne 

decideix cóm, quan i on realitzar aquesta formació. 
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Presencial Virtual

• Comunicació directa i real

• Sinergia de grup

• Feedback

• Consolidació

2. Beneficis del B-Learning

On Line

• Accessibilitat

• Optimització de temps/Flexibilitat

• Accés a gran quantitat d’ informació

• Actualització de materials



• Dinàmica i sinergia de grup 

• Permet la comunicació directa entre alumne i

docent/tutor 

• Simulació de situacions comunicatives reals 

• Fomenta la confiança en l’ us de l’ idioma com a 

idioma vehicular

• Desenvolupa les tècniques de parlar en públic 

• Desenvolupa les habilitats comunicatives gestuals 

i culturals

Presencia virtual grupal

2. Beneficis del B-Learning

• 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

On line



Presencia virtual grupal On line

• Activitats comunicatives/desenvolupament            

d’ expressió i interacció oral

• Consolidar el vocabulari i la gramàtica apresos

• Simulació de situacions reals 

• Correcció de pronunciació/us del lèxic

• Desenvolupament d’ habilitats gestuals i culturals

3. Metodologia didàctica del B-Learning

• 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



Presencia virtual grupal On line

• Facilitador / Dinamitzador 

• Gestiona Activitats comunicatives 

• Monitoritza i dona feedback en les activitats de 

grup reals en el context establert

• Corregeix la pronunciació i l’ us apropiat del lèxic 

3. Metodologia didàctica del B-Learning

• Tutor virtual

• Controla el progrés 

• Proporciona suport individual 

• Corregeix els exercicis guia didàctics

• Avalua la consecució dels objectius

• Actua com a Interlocutor amb l’ empresa

El Paper del Docent



Combina l’ us de recursos audiovisuals 

amb altres materials didàctics

4. Recursos i materials didàctics del B-Learning

Sessions de presencia virtual

• Classes presencials virtuals per

internet: Videoconferències en grup a

través de la plataforma

• Comunicació interactiva del grup a

través de la plataforma

Sessions Online

• Exercicis individuals

• Redaccions

• Gravació de veu

• Avalua la consecució dels objectius



5. Models d’ impartició del B-Learning

Formació on line

• L’ alumne té accés al curs genèric 

corresponent al seu nivell i a un altre 

curs específic de professió u ofici que ell 

mateix pot triar del llistat disponible en la 

plataforma. 

• L’ accés a la formació on line estarà 

disponible durant un any natural.

• Prèviament a l’ inici del curs l’ alumne 

haurà de realitzar la prova de nivell.

En aquesta formació es compaginen 2 modalitats formatives: 

Formació Presencial Virtual a 

través de internet: 

• Es realitzaran sessions formatives

mitjançant videoconferència enfocades en

l’ àmbit de Business English. Es realitzaran

activitats per a entrenar la destresa de

parlar en públic en anglès, tals com:

Col·loquis sobre temes socials o

econòmics, presentacions de productes o

serveis, etc..

• A cada participant se li assignarà un grup

de formació virtual, en base al seu nivell d’

anglès:

• GRUP I: A1 i A2

• GRUP II: B1

• GRUP III: B2 en endavant



6. Costos de Formació i planificació del B-Learning

Curs Intensiu JULIOL

Curs intensiu del 13 al 24 de juliol de 2020

• Formació on line. Inclou una llicència del curs en modalitat on line durant 1 

any natural (del 06/07/20 al 06/07/21)

• 20 hores de formació presencial virtual en grup (2 hores/dia de dilluns a 

divendres)

Cost formació grupal: 320 € + IVA/alumne (260 € bonificables)

GRUP NIVELL DIES HORARI

GRUP I A1 – A2 Dilluns a divendres 18 a 20 h

GRUP II B1 Dilluns a divendres 18 a 20 h

GRUP III B2 – C2 Dilluns a divendres 18 a 20 h

Els costos d’ aquesta formació podran ser parcial o totalment bonificables mitjançant el Sistema que regula la Formació Continua (Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo). Segons Reial Decret 436/2020, de 14 de març.



7. Requisits tècnics per a la formació B-Learning

Connexió Aula virtual presencial:

• Connexió a internet mínim de 1Mb (recomanable fibra)

• Ordinador amb navegador Google Chrome o Mozilla Firefox

• Per a mòbil app 3CX per a Android o IOS

Connexió formació on line:

Requisits mínims de hardware: 

• Port USB lliure

• 2.5 GB d’ espai lliure en disc 

• Processador - Intel Pentium 4 1.5 GHz

• Cascos amb micròfon

• Connexió a Internet de banda ampla

• Resolució minima de pantalla: 1024 x 7687. 

• Sistema operatiu Microsoft Windows: Microsoft Windows XP (SP 

3), Vista (SP 2), Windows 7, Windows 8 o superior
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