PRESENTACIÓ D’UAB IDIOMES BARCELONA
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es va fundar l’any 1968 i és entre les millors institucions
educatives tant d’Espanya com de la Unió Europea en termes de qualitat docent i investigació.
L’interès que la Universitat Autònoma de Barcelona demostra per la formació en llengües ha afavorit la
consolidació dels seus centres d’idiomes de Barcelona i Bellaterra. UAB Idiomes és el nom genèric d’aquests
centres de formació d’idiomes.
UAB Idiomes Barcelona, fundada el 1999 i amb seu a l’edifici UAB - Casa Convalescència, representa
l’ampliació del camp d’actuació de la UAB en matèria d’ensenyament instrumental d’idiomes. La seva oferta
s’elabora a partir del pla d’estudis i de la programació que UAB Idiomes estableix per als seus cursos,
garantint així un ensenyament de qualitat, amb el rigor i l’exigència propis de l’ensenyament universitari.
UAB Idiomes Barcelona va iniciar la seva activitat de formació lingüística per a empreses i institucions, els
cursos In Company, l’any 2000. Durant l’últim curs acadèmic (2017 – 2018) va oferir formació a més de 23
empreses i institucions públiques, amb un total de 2.642 alumnes i més de 12.820 hores lectives.

FORMACIÓ EN IDIOMES
OFERTA FORMATIVA
Idiomes que s’imparteixen
L’oferta d’UAB Idiomes Barcelona per a l’AFA de l’Institut Montserrat inclou els idiomes següents:

Anglès

Francès
Lloc on s’imparteixen els cursos
Els nostres professors es desplacen a les instal·lacions de l’Institut Montserrat.
Nivells dels cursos
Els cursos segueixen els nivells i objectius que proposa el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a
les llengües) i estan estructurats d’acord amb l’escala de nivells del pla d’estudis d’UAB Idiomes des del
Nivell 1 (A1) fins al Nivell 7 (C1.2).

AVALUACIÓ DEL PROGRÉS DE L’ALUMNAT
Avaluació continuada
L’avaluació continuada es basa en els següents criteris:
 Activitats fora de classe: inclouen deures i tasques escrites.
 Activitats a classe: el/la professor/a observa la feina a classe i pren nota dels resultats.
 Avaluació del/la professor/a: assistència, progrés i participació.
 Proves d’avaluació: el/la professor/a pot fixar proves periòdiques.

INFORMES DE SEGUIMENT DEL PROGRÉS
S’elaboren informes de seguiment del progrés individuals cada trimestre que contenen:

Estadístiques de l’assistència de l’alumne

Avaluació de nivell de expressió oral

Avaluació de nivell de expressió escrita

Avaluació de nivell de comprensió oral

Avaluació de nivell de comprensió escrita

Avaluació de progrés

Avaluació de participació

Avaluació dels deures i les feines fetes fora de l’aula

Comentaris individuals sobre l’alumne

Recomanacions per a l’alumne

RECURSOS DIDÀCTICS
Els programes dels cursos es basen en els objectius marcats per UAB Idiomes i utilitzen els materials
següents, segons el criteri del professorat:
 Material publicat per a l’ensenyament d’idiomes
 Material dissenyat especialment per a les necessitats de cada grup
 Material multimèdia: podcasts, blogs, xarxes socials, etc.
 Materials autèntics de diaris, televisió, ràdio i Internet

EQUIP DOCENT
El nostre equip docent està format per més de 60 professionals altament competents i amb una àmplia
experiència per tal de garantir la qualitat i el nivell de formació en idiomes.
Requisits mínims del professorat

Títol universitari

Nivell 8 (C2.1), segons classificació del MECR, de l’idioma que imparteix

Certificat de postgrau en l’ensenyament de l’idioma que imparteix

Mínim de 5 anys d’experiència com a professor d’idiomes

Nivell 3 (B1), com a mínim, de català o castellà
Perfil de l’equip docent d’UAB Idiomes Barcelona
Els nostres professors són professionals dedicats a l’ensenyament d’idiomes i amb residència a llarg termini
a Catalunya. Tenen un historial d’èxit demostrable: el professorat és l’element més ben valorat pel nostres
alumnes. Segons les últimes dades (juny 2018), ens recomanaria un 92,2% dels alumnes dels nostres cursos
d'idiomes estrangers al nostre centre i un 94,7% dels nostres alumnes a institucions i empreses.
Estabilitat de plantilla
UAB Idiomes Barcelona es compromet a garantir l’estabilitat del professorat per a cada any
acadèmic, assignant cursos anuals als professors. El 98% del nostre equip docent treballa amb contracte fix
i la nostra política és mantenir el/la mateix/a professor/a per a cada grup durant el període de formació,
tot garantint, d’aquesta manera, un seguiment individual i progressiu dels alumnes.

