
 

Cursos en línia - CIC Escola d’Idiomes 
 
Metodologia 
En els nostres cursos en línia els professors fan classe de manera virtual. No estem 
parlant dels cursos a distància en què l’alumne treballa de forma autònoma en línia al 
seu ritme a través d’una plataforma educativa virtual que li proporciona correccions 
automàtiques. En els nostres cursos en línia, l’alumne fa classe amb el/la docent i altres 
companys de classe en l’horari prèviament acordat, és a dir, com si estiguessin fent 
classe presencial. Els alumnes poden posar en pràctica la conversa i la comprensió oral, 
a banda d’altres competències, amb la interacció amb el professor i la resta d’alumnes. 
Com en una classe presencial, els professors poden comentar les tasques a classe i els 
alumnes treballen també en grups o en parelles.  
 
A banda de les classes virtuals, els alumnes fan feina de forma individual amb un llibre 
o plataforma digital i també han d’entregar redaccions i altres tasques de deures. Els 
professors fan un seguiment d’aquesta feina individual, és a dir que la corregeixen de 
manera individualitzada per fer-los arribar comentaris personalitzats. 
 
 
Avaluació 
Nivells A1 - B1: en aquests nivells la metodologia es basa en perfeccionar les quatre 
habilitats (expressió escrita, comunicació oral i comprensió oral i lectora). Hi ha com a 
mínim un projecte per cada nivell que inclou tasques escrites i una presentació oral, que 
pot ser individual o en parelles. L’avaluació final dels alumnes es fa tenint en compte els 
projectes i els exàmens finals. Tant l’avaluació com la presentació de projectes són en 
línia.  
 
Nivells B2 - C2: aquests cursos estan enfocats a assolir un nivell o preparar un examen 
oficial, així que els alumnes reben pràctica continuada amb avaluació continuada i 
exàmens finals. L’avaluació dels alumnes d’aquests nivells serà en línia, i els professors 
vigilen els exàmens a través d’una plataforma digital. 
 
Informació per als pares 
L’escola informarà els pares setmanalment de les faltes d’assistència o faltes de deures 
dels alumnes menors d’edat. 
 
Requisits tecnològics mínims 
Fem servir la plataforma Zoom per fer les classes en línia. Zoom és una plataforma de 
videoconferència segura i de qualitat que s’utilitza arreu del món en l’àmbit educatiu. 
Els alumnes també tindran accés a material i recursos en línia d’una editorial. 
 
Per tal de participar als cursos en línia, és necessari:  
 

• Ordinador o portàtil 
• Aplicació de Zoom instal·lada (vegeu la información a l’annex) 
• Càmera web o càmera web HD (integrat o connectat a través d’un USB) 
• Altaveus o auriculars i micròfon (integrat o connectat per USB o Bluetooth)  



 

Sistemes operatius compatibles 
• MacOS X amb macOS 10.9 o superior 
• Windows 10 (Home, Pro o Enterprise) 
• Windows 8 o 8.1 
• Windows 7 
• Windows Vista amb SP1 o superior 
• Windows XP amb SP3 o superior 

 
Navegadors compatibles 

• Windows IE 11+ 
• Firefox 27+ 
• Chrome 30+ 
• Safari 7+ 

 
Banda ampla recomanada per a Wi-Fi  

• 1.2Mbps/1.2Mbps (pujada/baixada) 
 
Atenció: si us podeu connectar per Skype o fer videotrucades amb una o més 
persones, no hauríeu de tenir problemes per seguir les classes.  
 
Processador i RAM recomanats per ordinador 

• Processador: Dual Core 2Ghz o superior (i3 /i5 / i7 o l’equivalent AMD) 
• RAM: 4Gb 

*Processador mínim: Single Core 1GHz o superior  



 

 
ANNEX 
 
Instal·lació del programa Zoom 
Recomanem registrar-vos a Zoom. És gratuït i fàcil d’utilitzar. Aneu a http://zoom.us 
 
Podeu instal·lar l’aplicació de Zoom a l’ordinador a través de  http://zoom.us/download 
En aquesta pàgina web trobareu les instruccions i els enllaços per descarregar 
l’aplicació.  
 
És important tenir l’aplicació actualitzada per beneficiar-vos de les millores periòdiques 
d’aquesta plataforma. Quan hi ha una actualització, se us indicarà que l’instal·leu quan 
cliqueu a l’aplicació per iniciar sessió. 
 
 


