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Presentació

A little bit more! Si ja et sents més segur amb 
tot això de la gramàtica i el vocabulari, i ja pots 
parlar de manera més fluida... Aquest és el teu 
nivell! Vinga, va! Un pas més i ho consolidaràs! 
Aprofita l’oportunitat de millorar el teu anglès 
des de casa de la manera més divertida!

Professora

La Clara Feliu fa vint anys que es dedica a im-
partir classes d’idiomes. De fet, als set anys 
ja parlava francès, italià i anglès! Més tard, va 
començar a estudiar per poder escriure’ls cor-
rectament. Als setze anys, a aquestes llengües 
encara n’hi va afegir dues més, l’alemany i el 
japonès. La Clara creu que tots tenim aques-
ta capacitat lingüística fascinant i que podem 
desenvolupar habilitats d’aprenentatge fàcil-
ment. Podràs aprendre anglès mentre fas acti-
vitats, parles i t’ho passes bé des de casa!

Què inclou el curs?

Document amb el programa del taller, calenda-
ri d’activitats i classes. Manual bàsic per com 
seguir les classes i les aplicacions que s’utilit-
zaran. Set classes amb videoconferències de 
75 minuts dilluns a les 19.15 h a partir del 20 
d’abril. Set activitats a realitzar durant la set-
mana. Set cançons. En un document hi haurà la 

lletra de la cançó amb buits que s’hauran d’om-
plir a mesura que s’escolta. Assessorament i 
acompanyament en línia.

Exemple d’activitat: Mirar un vídeo, respon-
dre les preguntes sobre el vídeo, o fer l’activi-
tat proposada en el vídeo, elaboració d’escrits, 
participació activa i seguiment dels escrits via 
google drive. Interactuar amb la resta de com-
panys i la professora. 

Com farem les classes?

Eines de gmail. Treballs compartits a través de 
carpetes compartides de drive. Videoconfe-
rència mitjançant Hangouts. Els alumnes hau-
ran de fer gravacions i pujar-les als espais de 
treball. Assessorament via adreça electrònica 
i whatsapp

Requisits i materials necessaris

Tenir coneixements bàsics d’informàtica i ga-
nes d’aprendre. Les eines que utilitzem no són 
complicades de fer anar i si algú té algun dubte 
farem vídeos explicant com utilitzar-ho. Es re-
quereix obligatòriament un compte de gmail.


