
 
 

 

              PRESENTACIÓ 
 

El curs d’anglès online TOTAL ENGLISH FOR TEACHERS (TET), del qual us presentem ja l’11a edició, 
és un projecte conjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i Cambridge University Press. 
Ja són més de 3.000 els participants que l’han realitzat.  

Aquest proper curs 2019-20, i com cada any, us en tornem a oferir dues edicions. Una es realitzarà 
d’octubre’19 fins a febrer’20, i l’altra des de febrer’20 fins a juny’20. Poden realitzar-se les dues o 
bé només una, ja que cada edició té un procés d’inscripció independent, i sempre podreu continuar 
des del nivell que vau deixar, tot i no cursar totes les edicions. 

Alguns dels avantatges d’aquesta formació, comparada amb d’altres formacions online d’anglès, 
són les següents: 

- Programació d’unitats i calendaris fets i pensats en adaptació al calendari lectiu del curs 
escolar, de manera que el pes de la feina i de les diferents unitats tenen en compte els 
períodes de més o menys càrrega de feina a les escoles. 

- Contacte directe del participant amb el seu tutor del TET per mitjà de correu electrònic. 

- Els tutors del TET pertanyen al col·lectiu de docents de l’escola cristiana i guien els 
participants en tot moment, fent-los els recordatoris de dates i tasques per tal que el 
participant pugui fer un bon aprofitament del curs. 

- Gran diversitat d’activitats i continguts d’aprenentatge, així com molts continguts extra i 
de suport per a aquells participants que tinguin un ritme ràpid de feina i vulguin ampliar 
l’aprenentatge entre unitats.  

- Meet Your Tutor: una trobada presencial i voluntària en cada edició amb els companys de 
la “classe” i el seu tutor per poder posar en pràctica la conversa i resoldre els dubtes que 
sorgeixen durant el curs. Trobada que els participants valoren molt positivament! 

- Plataforma amigable, funcional i accessible des de qualsevol dispositiu mòbil. 

 

Aquesta formació està pensada perquè els docents puguin millorar el nivell d'anglès fins al nivell 
d’Advanced (CAE), sigui quin sigui el seu punt de partida i visquin on visquin. 

 

 

 

Sessió informativa sobre el curs online d'anglès: 
Total English for Teachers 

La mateixa sessió es fa dos dies. 
Pots triar el 4 o el 9 de setembre de 2019 

Codi de la jornades: J1917.02/03 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  Fundació Escola Cristiana de Catalunya  



 
 

A QUI S’ADREÇA 

Sessió adreçada a docents interessats a millorar el nivell d'anglès i que vulguin conèixer com 

funciona el curs d’anglès online Total English for Teachers (TET). S’adreça també a membres dels 

equips directius o de gestió que tinguin responsabilitat en la proposta de formació per als claustres 

i vulguin conèixer com aquesta proposta formativa pot donar resposta a les necessitats de 

formació del personal de les escoles. També s’adreça a personal del PAS que vulgui millorar el 

nivell d’anglès online. I, en definitiva, a qualsevol persona que vulgui millorar el nivell d’anglès. 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer les principals característiques generals del curs d’anglès online amb 

suport de Cambridge University Press: Total English for Teachers (TET). Edicions, nivells, 

temporalització, hores de dedicació, accés a proves de Cambridge...  

• Explicar les opcions de pagament i bonificació d’aquesta formació 

• Donar a conèixer els aspectes pedagògics i de continguts d’aquesta formació 

• Explicar la funció, perfil i importància dels tutors 

• Mostrar el funcionament de la plataforma online, amb exemples pràctics 

• Comentar els beneficis de la metodologia de Cambridge University Press 

• Resoldre tots aquells dubtes que es plantegen a l’hora de decidir fer aquest curs o a 

l’hora de tenir-lo en compte en el Pla Formatiu del nostre personal. 

PROGRAMA 

1. Funcionament del cursos online Total English for Teachers (TET). A càrrec de Cristina 

Lon, cap del departament de Gestió de Serveis Educatius de la FECC 

a. Què són els cursos TET? 

b. Nivells d’anglès que pots assolir amb el TET 

c. Edicions i temporalització 

d. Diferents opcions de pagament. Possibilitat de Bonificació per part de l’escola 

(gestió inclosa en el preu del curs) 

e. Preu avantatjós en l’accés a les proves de Cambridge  

 

2. Aspectes pedagògics del curs Total English for Teachers. A càrrec d’Alba Aragüés, 

coordinadora de l’equip de tutors d’aquesta formació. 

a. Hores de dedicació 

b. Avantatges de la metodologia Cambridge University Press 

c. Funcionament de la plataforma del curs 

d. La figura del tutor 

 

3. Dubtes i preguntes 
 

 

 

 



 
INSCRIPCIÓ 

Tot i que aquesta sessió és gratuïta, cal fer inscripció a través del següent enllaç d’inscripció:    

Dia 4 de setembre, de 18 a 19h: 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2600 

 

Dia 9 de setembre, de 10 a 11h: 

http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2601 

 

Data límit d’inscripció: 2 de setembre o fins a exhaurir places  

Atenció: La inscripció a aquesta sessió informativa no pressuposa la inscripció al curs TET; per fer 
inscripció al curs TET cal fer-ho a través del formulari específic que també trobareu a la nostra 
pàgina web. 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 

A la seu de la FECC (Carrer dels Àngels, 18, 4t pis. 08001 Barcelona).      

Mapa del lloc 

 

ORGANITZA 

 

     
 

 

 

COL·LABORA 
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