Mòdul Formatiu – AULA VIRTUAL –
Teens/Adults


El mòdul constarà d’un total de 40 hores amb la següent distribució: 20 hores de
classes online per videoconferència en què un professor de Salt Idiomes impartirà la
matèria necessària per acabar el temari de cada nivell i 20 hores de feina per fer a
casa, que contribuiran a l’assoliment de la matèria per part de l’alumne.



S’impartiran dues hores de classe online a la setmana.



Les classes s’impartiran en diversos horaris per afavorir que tots els alumnes puguin
seguir-les en temps real. Si, tot i així, hi ha alumnes que no poden assistir-hi per
incompatibilitat horària, les classes es gravaran perquè els alumnes les puguin seguir
en diferit.



El mòdul es realitzarà entre els dies 20/4/2020 i 26/6/2020.



Les classes seran impartides per professors de Salt. És possible, però, que el
professor/a que les imparteixi no sigui el professor que els alumnes hagin tingut
durant la part presencial del curs (octubre-març). És possible també que els alumnes
que assisteixin a les classes online no siguin els mateixos companys que s’hagi tingut a
les aules mentre ha durat el curs presencial.



L’horari de les classes pot no coincidir exactament amb l’horari en què s’han realitzat
les classes presencials entre octubre i març. (Consultar horari al formulari d’inscripció).



Les classes s’impartiran des d’una plataforma accessible a través del Campus Virtual de
Salt Idiomes, al qual tenen accés tots els alumnes. Només els alumnes inscrits al mòdul
tindran accés a aquesta plataforma.



Quan es finalitzi el mòdul, caldrà fer una prova d’avaluació que garanteixi que s’han
assolit els coneixements.



Fer el mòdul i aprovar la prova d’avaluació garantiran que el curs 2019-2020 s’ha
superat i que, per tant, l’alumne és apte per inscriure’s a un nivell superior el curs
vinent.



La matriculació es farà mitjançant el formulari d’inscripció, sol·licitar el link enviant un
mail a salt@saltidiomes.com



Caldrà triar l’horari en què es vol assistir a les classes online.



El preu del mòdul és de 170€ amb un únic pagament.



Els alumnes que hagin pagat el curs sencer no hauran de pagar res.
SI VOLS FER AQUESTA FORMACIÓ – CONTACTA AMB NOSALTRES

salt@saltidiomes.com

