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IX Congrés ACLES, a León 

 
Aquests darrers dies hem estat a León, al IX Congrés de la Asociación de 

Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES), organitzat pel Centro 

de Idiomas de la Universidad de León.  

 

Hi hem assistit diverses persones del Servei de Llengües de la UAB, dels 

àmbits de l'avaluació, la psicometria i l'ensenyament-aprenentatge de llengües. 

L'ocasió ha estat, com sempre, una oportunitat de saber què passa en altres 

centres de característiques similars als catalans (o als de la Xarxa Vives), amb 

els quals tenim una relació més estreta i regular.  

 

Com és lògic, en la seixantena de centres d'ACLES les problemàtiques o les 

qüestions d'interès són molt semblants i comunes: examinar i certificar d'acord 

amb uns estàndards de qualitat; ensenyar llengües amb tot el rigor metodològic 

possible; fer un ús motivat i adequat de les tecnologies a l'aula; innovar en 

l'ensenyament d'idiomes...  

 

El congrés s'ha desenvolupat entre el 25 i el 27 de juny. En vull destacar (a 

més de les intervencions dels companys de la UAB, la UdG, la UB), la ponència 

de la Universidad Autónoma de Madrid "Setting in Motion Provision for EMI at 

the Universitat Autonoma de Madrid: Getting Ready for doing", que ha incidit en 

el mateix àmbit del projecte que hem anat a presentar al congrés: el de la 

formació del professorat universitari per poder fer la seva docència en anglès.  

 

El Servei de Llengües de la UAB ha estat treballant aquests darrers dos anys 

en el MOOC  English for Teaching Purposes, com hem explicat en aquest blog, 

la primera edició del qual ha tingut lloc entre febrer i març d'aquest any 2015. 
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Ja amb una mica de perspectiva, la nostra intervenció a León ha explicat el 

disseny formatiu del projecte, la producció del material i l'experiència 

d'impartició de la primera edició del curs, entre febrer i març de 2015. El 

material formatiu continua a la plataforma virtual a l'abast de qualsevol persona 

que hi vulgui aprendre en règim d'autonomia. 
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