Aprén llengües al teu ritme

a la Seu del Camp de Morvedre
SAGUNT. Anglès i català/valencià

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

Apreneu anglès i català/valencià
com vulgueu i quan vulgueu
Anglès: nivells elemental i mitjà
Català/valencià: nivells elemental,
mitjà i superior.
Localització
Seu del Camp de Morvedre
Casal Jove. C/ Vent de Marinada s/n
46520 - Port de Sagunt
http://www.campusobert.uji.es
http://www.uji.es/serveis/slt/adf/ser/cal.html
Horari: de dilluns a divendres,
de 9:30 h a 13:30 h.
Ajuntament
de Sagunt

Què és el CAL?
El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es
pot començar a aprendre un idioma o poden ampliar-se’n els
coneixements previs.
Al CAL, cada aprenent pot fixar-se els objectius i les activitats
més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua
disponibilitat. Per tant, decidirà què vol aprendre, com i quan.

Quines llengües s’hi poden aprendre?
Anglès: nivells elemental i mitjà.
Català: nivells elemental, mitjà i superior.

Quins recursos s’hi poden trobar?

El CAL de la Seu del Nord disposa de recursos i materials
classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells.

Quines són les àrees de treball al CAL?

Informació i administració
És el punt d’informació sobre el funcionament i organització del
CAL i dels recursos de què disposa.
Àrea d’aprendre a aprendre
És l’espai destinant a afavorir el procés d’aprenentatge autònom
amb materials d’autoaprenentatge, manuals de consulta,
gramàtiques, diccionaris i proves de llengua que ajuden a fer
l’autoavaluació dels coneixements apresos.
Els materials es troben identificats amb codis i nivells que
faciliten l’estudi i el treball amb plena autonomia.
Àrea de recursos informàtics
El CAL disposa d’ accés a recursos per a l’aprenentatge de
llengües en línia.
Els materials es troben identificats amb codis i nivells que
faciliten l’estudi i el treball amb plena autonomia.
Àrea d’assessorament*
El CAL disposa d’un assessor per cada llengua, que aconsella,
suggereix les activitats més productives, fomenta el treball
d’expressió oral, corregeix i comenta el textos escrits produïts a
partir d’activitats obertes i organitza activitats d’animació.
Consulteu el funcionament, els horaris de les assessories i el
contacte dels diferents assessors en:
www.uji.es/serveis/slt/adf/ser/cal/hapa.html
* Només per a estudiantat de l’UJI

Més informació:
Seu del Camp de Morvedre
CASAL JOVE.
C/ Vent de Marinada s/n. SAGUNT
Tel.: 962671930
seumorvedre@uji.es
www.campusobert.uji.es

