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� Actuacions prèvies:
◦ Guia per als professors

◦ Guia per als alumnes

◦ Espai concret per al curs 
(bloc: <http://eilcuib.wordpress.com/>)

◦ Jornada d’acollida als alumnes
� Breu introducció a la nostra cultura
� Lliurament de material
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� Material emprat: llibre VEUS1

� Organització del curs
◦ 11 sessions de 7 hores

� Varietat d’activitats
◦ Sessions teoricopràctiques
◦ Dinar de degustació
◦ Sortides culturals
◦ Utilització de l’e-PEL

� Abans d’emprar l’e-PEL, els alumnes no coneixien l’eina

� Estructuració de les sessions

� Poca dedicació extra 
Horaris concentrats.
Poc temps després 

Intensitat del curs 

� Impossibilitat d’afegir-hi adjunts o informació detallada
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� Alumnes
◦ Qüestionaris: en general, valoració positiva

◦ Organització del curs: massa intensiu

◦ Activitats
� Sessions teoricopràctiques: dificultat per assolir part dels 
continguts

� Dinar de degustació: aproximació a la cultura i a la 
llengua

� Sortides culturals: noves possibilitats de diferents 
descobriments

� Utilització de l’e-PEL

◦ Bona planificació i dosificació de les sessions 

◦ Material elaborat pel SL: adequat, útil i necessari

◦ Curs intensiu          poca dedicació a l’e-PEL

◦ Utilització de l’e-PEL: la nostra funció: fer de 
guies

◦ Finalment: e-PEL buits, sense acabar d’emplenar
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� Del curs:
◦ Sessions més espaiades
◦ Horari més reduït

� En concret, de l’e-PEL:
◦ Millora del disseny i la funcionalitat. És molt complicat d’usar i no és 
gens intuïtiu.

◦ Incloure la possibilitat de recuperar la contrasenya.
◦ Incloure opcions de compartició a les xarxes socials i altres recursos.
◦ Mirar de vincular-lo amb altres projectes, com per exemple l’Europass.
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