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Curso de Iniciación á Ensinanza do Español como Lingua Estranxeira-EN LIÑA (INSTITUTO
CERVANTES) - 2022-2023
Información da convocatoria
Tipo
Código
Nome
Curso académico
Nivel
Modalidade
Horas

CURSO INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (INSTITUTO CERVANTES)
V22.NT.ES.MTCE
Curso de Iniciación á Ensinanza do Español como Lingua Estranxeira-EN
LIÑA (INSTITUTO CERVANTES)
2022-2023
EN LIÑA
40.00

Descrición
CURSO DE INICIACION A DOCENCIA DO ESPAÑOL COMO LINGUA ESTRANXEIRA- EN LIÑA. RECOÑECIDO POLO INSTITUTO CERVANTES.
O curso está dirixido a profesores ou futuros profesores que queiran orientar a súa carreira á ensinanza de ELE. Os participantes no curso analizarán
diferentes técnicas e procedementos comunicativos, tanto teóricos como prácticos, que existen na metodoloxía do español como lingua estranxeira e
familiarizaranse coas competencias que un profesor de ELE deberá utilizar na aula: como programar e planificar unha clase, que gramática ensinar,
como presentar o léxico e a cultura, que materiais didácticos existen e como se poden crear, que recursos se poden utilizar na aula e como se reflexan
as novas tecnoloxías, con especial atención as redes sociais, nestes ámbitos.

Información sobre o calendario (datas)
Período de matrícula
Período de docencia

08/09/2022 - 30/10/2022
07/11/2022 - 30/11/2022

Prazas e créditos
Número mínimo de participantes
Número máximo de participantes
Horas ECTS
Validación LE

12
40
40
0

Destinatarios
Este curso está especialmente destinado a:
1. Titulados universitarios.
2. Estudantes de último ano de grao que desexen especializarse no ensino de español como lingua estranxeira.
3. Titulados universitarios en Filoloxía que desexen especializarse no ensino do español como lingua estranxeira.
4. Profesores de español como segunda lingua e estranxeira.
5. Profesores doutras linguas estranxeiras.
6. Voluntarios de organizacións non gobernamentais.

Calendario
De luns a xoves de 16:00 a 18:00 horas (sesións síncronas a través de videoconferencia)
Traballo autónomo (10 horas)
Curso EN LIÑA síncrono e asíncrono

Programa
- Metodoloxía da ensinanza de linguas estranxeiras e estado da cuestión en ELE.

- Análise de necesidades e deseño de cursos: como programar dende un curso ata unha clase.
- O uso da gramática na clase de ELE I: cómo traballar na aula de ELE cuestións como os pasados, a diferencia entre ser e estar, etc.
- Cuestións básicas de evaliación
- O uso da gramática na clase de ELE II: cómo traballar na aula o suxuntivo
- Adaptación de materiais e recursos á ensinanza virtual. Explotación e creación de materiais didácticos.
- Cómo traballar as detrezas na aula
- A certificación oficial en ELE: estudo comparativo entre o DELE e o SIELE
- Uso e aproveitamento das TIC para as clases de ELE

Forma de pago
Tarifas
Comunidade Universitaria
300.00 €
Público en xeral
370.00 €
Este curso require un pagamento inicial dunha cota de preinscrición de 15.00 € que se descontará do importe total da matrícula.
Formas de pago
Transferencia bancaria
Tarxeta bancaria
Emisora X011668 Ingreso efectivo (Banco Santander)

Impartido en
Virtual - Campus Remoto -

Profesorado
Mercedes Álvarez Piñeiro
Ángeles Tomé Rosales

Cómo matricularse
https://cdl.uvigo.es/
Información > Normativa xeral > Inscrición e matrícula

Condicións de acceso
https://cdl.uvigo.es/
Información > Normativa xeral > Acceso aos cursos
REQUISITOS TÉCNICOS
O curso desenvolverase na plataforma LMS MooVi e para as videoconferencias recorrerase á plataforma VTC Campus Remoto, un sistema de aulas
en directo virtuais que permite impartir docencia mediante videoconferencia, con funcionalidades adicionais como compartir pantalla e presentacións,
chat ou gravación.
Para a realización do curso os participantes deben dispor de:
- Equipo con conexión a Internet (banda ancha) e cámara
- Navegador web que permita HTML5: Internet Explorer ou Mozilla Firefox
- Aplicacións: procesador de textos, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, etc.
- Dirección de correo electrónico válida
- Micrófono: estándar
- Altofalantes ou cascos: estándar
Requírese coñecemento e manexo das ferramentas informáticas básicas (nivel usuario)
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