Oferta formativa Llengües Estrangeres Curriculars:
A l'enllaç que us adjunto trobareu tota la formació en metodologia per
l'ensenyament de les llengües estrangeres que ofereix el Servei de
Llengües del Departament.
http://www.xtec.cat/web/formacio/llengues/accions_llengues_estran
geres_curriculars
També hi podreu trobar cursos telemàtics de metodologia
AICLE adreçats principalment al professorat de matèries no
lingüístiques. Aquests s'ofereixen en 2 períodes diferents: el primer o
el segonquadrimestre. I en dos nivells diferents: iniciació i
aprofundiment, primària i secundària.

Vacants cursos d'anglès pel professorat a les EOI:
ATENCIÓ: Fins demà, 17 de setembre, es pot sol·licitar una de les
vacants existents en els cursos d'anglès, que eximeixen del pagament
de la matrícula si s'acompleixen els requisits especificats a l'enllaç
següent: http://www.xtec.cat/web/formacio/llengues/accions_llengu
es_estrangeres_curriculars/angles_eoi/informacio_nou_alumnat
També hi trobareu el formulari de sol·licitud.
Les vacants del nivell C1, terminis i demés informació, es farà públic
durant aquesta setmana:
http://www.xtec.cat/web/formacio/llengues/accions_llengues_estran
geres_curriculars/angles_eoi
Us agrairé que si coneixeu algun company que hi pugui estar
interessat li trameteu aquesta informació.
Beques pel professorat d'alemany de secundària:
El Goethe Institut ofereix beques per a formació en metodologia:
http://www.goethe.de/ins/de/pro/prospekt/Fortbildung-inDeutschland-2016.pdf
i en llengua: http://www.goethe.de/ins/de/spr/deindex.htm
Es poden sol·licitar fins al 15 d'octubre: bkd@barcelona.goethe.org
Euromania:
El Servei de Llengües i la UB present en com a novetat
la possibilitat de participar en una formació innovadora i en línia
en col·laboració amb formacions paral·leles que es faran arreu del
món (Cadascú parlarà la seva llengua). Es durà a terme durant el 1r
trimestre, a través de la plataforma GALAPRO: Jo
parlo, você fala, lei parla y todos nos entendemos.
La Intercomprensió: una làmpada per encendre
Euromania té per objectiu desvetllar en els alumnes l'interès per les

llengües de la mateixa família i avançar cap a una competència
lectora en set llengües romàniques: català, castellà, francès, occità,
romanès, italià i portuguès.
Aquest apropament a les diferents llengües es fa a partir de textos de
diverses matèries. Ofereix la llibertat d'implementar en nivells
i temporalitzacions segon les possibilitats de cada centre.
En aquest enllaç hi trobareu més formació referida a
les Estratègies d'intercomprensió de llengües romàniques:
http://www.xtec.cat/web/formacio/llengues/accions_llengues_estrangeres_curri
culars/intercomprensiolinguistica
Formació Erasmus +
Nova iniciativa adreçada als centres que han decidit participar en la
propera convocatòria de Projectes europeus Erasmus+ 2016. Es
tracta d'una formació en tres sessions al llarg del curs orientada a
oferir suport en l'elaboració del projecte i la participació a la
convocatòria. Obert a tots els centres del sector escolar i
d'adults: Formació per sol·licitar un projecte Erasmus+
Curs: eTwinning en abierto (2a edició MOOC)
Aquesta associació en que participen més de 300.000 professors
d'arreu d'Europa, ofereix una formació online per conèixer i treure el
màxim de profit de la plataforma a l'hora de dissenyar un
projectecol·laboratiu amb d'altres països.
Informació i registre a
http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/INTEF1512/2015_ED2/about
III Jornada ENSENYAR EUROPA A LES AULES
Amb el títol "Ara fa 30 anys" el dia 2 de novembre tindrà lloc la
tercera edició d'aquesta jornada que reflexiona sobre com els centres
treballem la pertinença a la comunitat europea, repensar el model
escolar, la innovació,...
Us adjuntem el programa. Al final hi trobareu les instruccions per
inscriure-us si és del vostre interès.
PROJECTES INTERNACIONALS
European Youth Event (EYE) 2016
Propera convocatòria de la Trobada de la Joventut Europea
(European Youth Event, EYE) que se celebrarà els dies 20 i 21 de
maig de 2016 al Parlament Europeu, Estrasburg. Els participants han
de tenir entre 16 i 30 anys, inscriure's i participar en un grup de 10
integrants com a mínim i comptar amb un líder major de 18 anys. El
termini d'inscripció s'obre dimecres, 7 d'octubre de 2015, a les 12.00
hores. www.eye2016.eu

