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Sobre el curs
El curs Touchstone Online de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) és una solució d’aprenentatge, completament 
innovadora que et porten l’IOC i Cambridge University Press. Inclou l’ús de la solució d’aprenentatge 
Touchstone Online i un servei de tutoria.

El  curs consta de 6 mòduls:

Mòdul 1A (unitats 1-6) Mòdul 2A (unitats 1-6) Mòdul 3A (unitats 1-6)
Mòdul 1B (unitats 7-12) Mòdul 2B (unitats 7-12) Mòdul 3B (unitats 7-12)

Al final dels mòduls 2B i 3B, els estudiants faran l’examen per obtenir el certificat final. Els estudiants que 
passin aquest examen obtindran el Certificat de nivell Bàsic (2B) i el Certificat de nivell Intermedi (3B). 
L’IOC portarà a terme aquests exàmens que seran corregits i avaluats d’acord amb els criteris estàndard del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Trobaràs més informació sobre les proves de nivell i els certificats a la pàgina web de l’IOC: http://ioc.xtec.
cat/educacio. Fes clic a l’apartat Idiomes, a la part esquerra de la pàgina.

El teu mòdul d’inici dependrà dels resultats de la prova de nivell Touchstone de l’IOC que faràs durant el 
període de preinscripció. 

Cada mòdul Touchstone Online té sis unitats. Cada unitat està formada pels apartats següents:

(Tingues en compte que tots els materials formen “paquets” que representen els diferents components i unitats 
del curs. Cada paquet és independent i tu el treballaràs a la teva manera. Si vols treballar un altre component o 
paquet, hauràs de seleccionar i obrir el paquet correcte.) 

Apartat principal d’aprenentatge—Curs Touchstone 
Cada mòdul inclou sis unitats de material didàctic. Cada unitat (paquet) inclou: 

•	 Abans de començar (Before you begin)—Introdueix el tema de la unitat i presenta el vocabulari nou.
•	 Lliçó A—Presenta la gramàtica de la unitat, juntament amb el vocabulari bàsic.
•	 Lliçó B—Ensenya el vocabulari principal de la unitat i desenvolupa els aspectes gramaticals de la Lliçó A.
•	 Lliçó C—Ensenya estratègies de conversa i algunes de les expressions més comunes que s’utilitzen.
•	 Lliçó D—Se centra en les habilitats de lectura i escriptura, i també inclou activitats addicionals tant 

orals com d’audició.

Apartats de Revisió i Consolidació
•	 Exercicis de pràctica (Workbook)—Per cada lliçó hi ha una sèrie d’exercicis que proporcionen més 

pràctica. (Cada unitat = 1 paquet)
•	 Revisió—Hi ha un apartat de revisió per cada unitat. Aquest apartat inclou una graella d’autoavaluació. 

(Cada revisió = 1 paquet)
•	 Revisió extra—Hi ha una avaluació de control cada 3 unitats que serveix per consolidar la llengua 

d’aquestes unitats. (Cada control = 1 paquet)

Avaluació 
•	 Prova de la unitat—Hi ha una prova per cada unitat.
•	 Prova final del mòdul.
•	 Tasques orals i d’escriptura—Estan integrades en el material principal d’aprenentatge.

Apartat de Pràctica amb jocs
	•	 Jocs divertits—Hi ha un apartat de jocs per cada unitat. Aquests jocs han estat dissenyats perquè t’ho 

passis bé practicant la gramàtica i el vocabulari que has après a la unitat. 
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Com completaràs el curs
Touchstone Online és un curs lineal. Aquest curs és, principalment d’autoaprenentatge, però també tindràs 
el suport del teu tutor. La major part del contingut es corregeix automàticament cada vegada que fas clic a 
“Submit” (Envia), però hi ha àrees del curs que demanen que enviïs textos personalitzats o gravacions de veu 
que no es corregeixen automàticament. 

Els materials s’han desenvolupat per adquirir els coneixements per mitjà d’una pauta d’aprenentatge 
“scaffollding”en què cada nou resultat d’aprenentatge es construeix a partir del que s’ha après prèviament. 
Pots treballar sense seguir la seqüència establerta però és possible que et deixis algun contingut i no t’ho 
recomanem.

Aquest és l’ordre recomanat per treballar els materials:

1. Comença amb l’apartat principal d’aprenentatge  
Aquest és el contingut didàctic principal on es presenta la llengua nova, on descobreixes les normes 
gramaticals, practiques utilitzant la llengua i produeixes algunes activitats orals i d’escriptura.

Treballa al teu ritme seguint el contingut que trobaràs als apartats Abans de començar, Lliçó A, Lliçó B, Lliçó 
C i Lliçó D. Aquest material inclou presentacions didàctiques, activitats de correcció automàtica, activitats de 
pràctica oral sense qualificació i algunes tasques orals i d’escriptura que publicaràs a la Plataforma *.

La imatge següent mostra un exemple del menú de la Lliçó A. Aquesta lliçó està dividida en 7 “Conjunts 
d’activitats.” Hauries de treballar aquestes set activitats una per una i en ordre. 

Consulta el Programa d’aprenentatge de la unitat per obtenir més detalls sobre què contenen les activitats.
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2. Utilitza els materials de revisió i consolidació 
Aquests materials s’han dissenyat per ajudar-te a consolidar l’aprenentatge del contingut principal. 

Utilitza les unitats de pràctica (Workbook) quan treballis el contingut didàctic principal d’una de les maneres 
següents:

 Abans de començar (Before you begin)
➢ Lliçó A del curs  
➢ Lliçó A del Workbook
➢ Lliçó B del curs 
➢ Lliçó B del Workbook
➢ Lliçó C del curs 
➢ Lliçó C del Workbook
➢ Lliçó D del curs 
➢ Lliçó D del Workbook

O bé:

 Abans de començar (Before you begin)
➢ Lliçó A del curs 
➢ Lliçó B del curs 
➢ Lliçó C del curs 
➢ Lliçó D del curs 
➢ Lliçó A del Workbook
➢ Lliçó B del Workbook
➢ Lliçó C del Workbook
➢ Lliçó D del Workbook

Utilitza els apartats de Revisió (Review) que inclouen la graella d’autoavaluació, abans de fer el test de la 
unitat, o si necessites fer una revisió ràpida del contingut d’una unitat. La graella per avaluar el progrés és 
una eina útil pel teu aprenentatge. Si et falta pràctica en alguna àrea, a la graella per avaluar el teu progrés se 
t’indicarà les activitats que has de tornar a fer i revisar. 

Els apartats de Revisió extra (Checkpoint) només els hauràs d’utilitzar després d’haver completat les tres 
unitats a què fan referència: unitats 1–3 i unitats 4–6 pel Mòdul 1A, 2A o 3A, i unitats 7-9 i 10-12 pel Mòdul 
1B, 2B o 3B. 

3. Fes l’avaluació de la unitat 
Després de completar la feina dels passos 1 i 2, ja estàs a punt per fer la prova de la unitat. La prova de la 
unitat forma part de l’avaluació del curs. El teu tutor t’indicarà quan hauràs de completar les proves d’unitat. 
Aquestes dates també s’indiquen en el calendari del curs. 

Només tindràs una oportunitat per completar i enviar la prova de la unitat. Quan obris la prova per primera 
vegada, llegeix les instruccions atentament i després comença. La prova té una duració limitada (30 minuts) i 
només pots començar quan posis en marxa el cronòmetre. 

Només pots enviar la prova una vegada.

4. Diverteix-te jugant
Els Jocs es poden utilitzar en qualsevol moment, però és millor que els facis després del contingut principal. 
Trobaràs les instruccions a dins de cada joc.
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Característiques principals del curs 
Activitats de correcció automàtica
Totes les activitats amb correcció automàtica inclouen indicacions per completar un conjunt de preguntes 
amb respostes correctes i incorrectes. L’objectiu d’aquestes activitats és que les completis correctament i que 
aprenguis. Cada una d’aquestes activitats inclou els següents botons principals:

➢ Home (Menú Principal)—Si fas clic en aquest botó, tornaràs a l’inici del menú principal.
➢ Help (Ajuda)—Si fas clic en aquest botó, s’obrirà una finestra emergent amb contingut dissenyat per 

ajudar-te amb les activitats.
➢ Hint (Pista)—Si fas clic en aquest botó, s’obrirà una finestra amb una pista per a la primera pregunta 

(no està disponible a cada pàgina).
➢ Check (Comprova)—Si fas clic en aquest botó, podràs comprovar les teves respostes abans d’enviar-les.
➢ Submit (Envia)—Si fas clic en aquest botó, gravaràs la teva resposta i aquesta s’enregistrarà als resultats. 

Al final de cada activitat has de fer clic a aquest botó. 
➢ Show answers (Mostra les respostes)—Quan hagis acceptat les respostes, podràs fer clic a aquest botó 

per veure les que has fet malament i corregir-les.
➢ Start again (Torna a començar)—Si fas clic en aquest botó podràs tornar a començar l’exercici i tornar 

lo a enviar per obtenir una nota més alta.

Consulta el Programa d’aprenentatge per a una descripció més complerta de tots els botons i 
funcionalitats.

L’objectiu d’aquests exercicis és que completis les activitats i que aconsegueixis que totes les respostes 
siguin correctes. Formalment, NO formen part de l’avaluació del curs. De totes maneres, el tutor pot veure 
exactament què has acabat, quants intents has fet i les teves qualificacions. També pots seguir el teu progrés a 
l’apartat My progress de l’LMS.

Exercicis de correcció automàtica (avaluació)
Aquests exercicis són semblants als anteriors però a l’hora de completar-los només tens un intent i no pots 
utilitzar els botons Check, Show answers, Help o Hint. Normalment, aquestes activitats estan a les proves.

[
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Les proves inclouen un cronòmetre. La prova no comença fins que poses el cronòmetre en marxa. Totes 
les proves d’unitat duren 30 minuts. La prova final del mòdul dura 60 minuts. (Nota: Comprova que pots 
treballar sense interrupcions durant l’estona que duren les proves ja que només les pots fer una vegada)

Vídeos de presentació
Aquests vídeos es reprodueixen automáticament quan s’obre la pantalla corresponent. Els vídeos ensenyen 
aspectes específics de Gramàtica, Vocabulari, Estratègies de conversa i Parla natural (pronunciació). Els vídeos 
donen l’explicació i els exemples, i models de llengua que donaria un professor.

Mira els vídeos. Pren notes. Després escolta els exemples i compara la teva veu amb la mostra per practicar 
més la pronunciació. 

Tots els vídeos van seguits d’activitats de correcció automàtica que posen en pràctica la llengua. Aquestes 
activitats cada vegada presenten més reptes, a mesura que vas desenvolupant les teves habilitats. 

Fes clic aquí per començar 
la prova.
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Exercicis de gravar i comparar
Aquestes activitats s’han dissenyat per donar-te la oportunitat de practicar la pronunciació de paraules 
i frases, i de comparar la teva pronunciació amb una mostra. Necessitaràs un micròfon per fer-les. Són 
activitats sense qualificació. 

Consulta el Programa d’aprenentatge per a una descripció més complerta de tots els botons i funcionalitats.

Videodramatitzacions
En aquestes activitats, graves la teva veu, només amb àudio o amb vídeo (necessites una càmera web). Et 
permeten practicar la llengua de la lliçó. És una manera divertida d’acostumar-se a parlar la llengua sense la 
pressió d’haver de parlar amb algú altre.
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Jocs
Els jocs són per divertir-te practicant. Trobaràs les instruccions a dins de cada joc. Hi ha diferents jocs a cada 
unitat i també en un apartat de pràctica separat. 

Activitats del bloc
Les activitats del Bloc et permeten publicar un text a la Plataforma. Aquestes activitats formen part 
del Contingut principal. L’objectiu d’aquestes activitats és que segueixis una sèrie de passos per crear 
un escrit i després publicar-lo a un bloc. Després, els companys de classe i el tutor podran deixar 
comentaris al teu Bloc. I tu podràs deixar comentaris als Blocs dels teus companys. 

El Bloc també forma part del teu dossier d’aprenentatge. Alguns elements del Bloc formen part de 
l’avaluació del curs (consulta Avaluació).

Consulta el Programa d’aprenentatge per veure una explicació més complerta del funcionament dels 
Blocs.
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Activitats de l’Eina de veu
Les activitats de l’Eina de veu (Voice Tools) et permeten publicar una gravació personalitzada a la Plataforma. 
Aquestes activitats formen part del Contingut principal. L’objectiu d’aquestes activitats és que segueixis una 
sèrie de passos per crear una resposta oral a una pregunta i la publiquis en un Tauler de veu (Voice Board). 
Després, altres companys de classe i el tutor podran deixar comentaris a les teves entrades. I tu podràs 
comentar les entrades dels teus companys. 

Les activitats de l’Eina de veu també formen part del teu dossier d’aprenentatge. Algunes entrades de l’Eina de 
veu formen part de l’avaluació del curs (consulta Avaluació).

Consulta el Programa d’aprenentatge per veure una explicació més complerta del funcionament de les Eines 
de veu.

8
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Avaluació 
Hi ha quatre tipus d’exercicis al contingut principal del curs Touchstone Online de l’IOC: 

➢ Exercicis de correcció automàtica (no puntuables)
➢ Exercicis de correcció automàtica (puntuables)
➢ Exercicis pràctics sense qualificació (com per exemple, grava i compara o videodramatització)
➢ Tasques puntuables a la Plataforma (contingut dels Blocs, Fòrums i Eines de Veu) 

El curs Touchstone Online de l’IOC s’avalua de la següent manera:

➢ el 40% de la nota es basa en una prova final (Prova final del mòdul)
➢ el 30% es basa en la puntuació acumulada de les proves de les 6 unitats d’un mòdul.
➢ el 18% és una avaluació continuada per la compleció de les tasques de la Plataforma i de la participació/

interacció amb la classe mitjançant les eines de la Plataforma (Blocs, Fòrums, Eines de Veu). 
➢ el 12% correspon al teu dossier final del Bloc (Cap a finals de curs, hauràs de tornar a visitar el teu bloc 

per millorar les entrades en funció dels comentaris del teu tutor i dels teus companys. Això forma part 
de l’avaluació continuada del curs).

Per aprovar el curs Touchstone Online de l’IOC, necessitaràs un resultat final del 60% o superior.

Informe de progrés
L’informe de progrés no forma part de l’avaluació. Utilitza l’eina de seguiment i d’informes de la Plataforma 
(My Progress) per comprovar el teu progrés en l’aprenentatge. El tutor del curs també pot veure aquest 
informe. Aquesta eina et dóna molta informació sobre les activitats amb correcció automàtica.

L’eina My Progress et dóna la informació següent:

•	 El	teu	progrés	a	cada	una	de	les	lliçons	de	la	unitat.
•	 Els Resultats d’aprenentatge per a cada activitat.
•	 La	nota	de	cada	activitat	i	de	cada	intent	(la	nota	més	alta	és	la	nota	final).
•	 L’estat	d’una	activitat	(si	l’has	acabat	o	no).
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El teu tutor 
El curs Touchstone Online està dirigit per un tutor en línia amb molta experiència. El teu tutor està aquí 
per guiar-te i aconsellar-te en el teu aprenentatge. Controla el teu progrés, avalua la teva participació i la 
compleció de les activitats interactives About you (Sobre tu) i My blog (El meu bloc), i està disponible per 
aconsellar-te amb recursos d’aprenentatge addicionals quan els necessitis. El teu tutor et diu què has de 
completar i et dóna les dates de lliurament. El tutor també és qui et dona la nota final del curs. 

Gestió del curs 
El teu tutor és qui: 

➢ Comprova que has rebut i has entès tota la documentació relacionada amb el curs. 
➢ Gestiona la compleció de l’enquesta de preparació tècnica. (S’ha dissenyat per ajudar-nos a saber si 

disposes de l’equip necessari per utilitzar el curs en termes de configuració de l’ordinador i la banda 
ampla)

➢ Completa el calendari del curs amb les teves dates principals.
➢ Penja recordatoris periòdics sobre les dates de lliurament del curs, proves, etc.
➢ Controla el teu progrés i et motiva si et quedes enrere o no aconsegueixes els resultats d’aprenentatge. 

Suport a l’estudiant
El teu tutor és qui:

➢ Facilita la interacció en línia als Blocs, Eines de veu i Fòrums.
➢ Controla el teu progrés.
➢ Dirigeix, avalua i crea un informe de la teva avaluació.
➢ T’ajuda amb les preguntes tècniques i pedagògiques per correu electrònic, tot i que no de manera 

sincronitzada; el tutor respondrà tan aviat com li sigui possible, o enviarà la teva pregunta al 
departament corresponent, però no està disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
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Aprendre a aprendre en línea
Aprèn a gestionar el teu temps
A l’inici del curs rebràs la teva “planificació del curs”. Aquesta planificació et donarà una visió general del 
calendari recomanat del curs:

	•	 Les	dates	d’inici	i	finalització	de	cada	una	de	les	sis	unitats	del	mòdul.
	•	 Les	dates	d’inici	i	finalització	de	les	quatre	lliçons	de	cada	unitat.
	•	 Les	dates	de	les	proves	de	la	unitat	i	de	la	prova	final.

És molt important que et fixis com a objectiu aquestes dates de treball. Això t’ajudarà a treballar de manera 
regular i constant durant el curs, i a garantir que pots seguir el ritme de la resta de la classe. 

Aprèn a planificar la teva hora d’estudi
Quan rebis la “planificació del curs”, dedica un temps a planificar les hores més adequades pel teu estudi.  
Intenta buscar com a mínim una hora al dia en què:

	•	 No	estiguis	a	la	feina.
	•	 Tinguis	temps	per	estar	davant	de	l’ordinador.

Aprèn a treballar de manera independent
El curs Touchstone Online et permet aprendre quan vols i on vols. T’ofereix una flexibilitat total per seleccionar 
l’hora que vols estudiar, sense les restriccions d’unes hores de “classe” fixes. Tanmateix, això vol dir que hauràs 
d’acostumar-te a treballar “autònomament”, prenent les teves decisions i assumint la responsabilitat del teu 
aprenentatge.

Aprèn a treballar en línia de manera conjunta 
El curs Touchstone Online et proporciona les eines i les oportunitats per interactuar amb els teus companys i és 
important que aprofitis al màxim la comunitat en línia. Els teus companys són aquí per ajudar-te, igual que tu 
estàs aquí per ajudar-los a ells. Les activitats interactives t’ofereixen una pràctica autèntica amb estudiants com 
tu. 


