
Hola oportunidancers, 

Primer de tot, disculpeu el retard en la nostra resposta. Durant l’estiu hem fet una pausa i 

durant el mes de setembre hem estat acabant de perfilar els mòduls al Moodle. Encara queden 

petits detalls i mòduls per polir però pensem que ja podeu començar a treballar. 

La primera cosa que heu de fer és registrar-vos a la plataforma Moodle del projecte (diferent 

al de l’escola) per tal de poder fer els cursos: 

http://www.oportunidance.ase.ro/login/index.php 

 

Seguiu les instruccions del registre que és molt senzill i només s’ha de fer la primera vegada. 

Quan tingueu el vostre nom d’usuari i contrassenya ja podreu accedir a tots els cursos Moodle 

disponibles per a vosaltres: 

 

 

http://www.oportunidance.ase.ro/login/index.php


 

La nostra plataforma té mòduls en 6 llengües, en tres nivells diferents: A1, A2 i B1. Cada nivell 

conté 20 lliçons.  L'objectiu no és assolir el nivell de llengua indicat, ni assolir coneixements 

de gramática, l'objectiu és assolir una competència lingüística per poder espavilar-te en 

situacions socials i de ball. 

Cliqueu el curs que us interessa i introduiu la contrassenya:oportunidance. 

L’objectiu és completar almenys un mòdul (llengua general, intercultural, ball...) en 

duesllengüesdiferents. Les que vulguin els alumnes (incloses el català i el castellà!). Per 

exemple, el mínim que caldria fer seria un mòdul de ball de català b1 i un mòdul de llengua 

general de A1 de portuguès. 

Això seria el mínim. No hi ha màxim. Seria ideal que un alumne completés, per exemple, un 

curs sencer de A1 d'una llengua i un altre curssencer d'una altra de nivell B1.   

El projecte contempla que 8 alumnes de l'EOIBD, diferents en principi, participin en les 3 

trobades que  té el projecte:  

Lisboa del 18 al 22 de Maig. 

Brusel.les del 30 de juny al 4 de juliol. 

Bucarest del 31 d'agost al 4 de setembre. 

Al desembre triarem els 8 alumnes que vindran a Lisboa, al febrer els que vindran a Brussel.les 

i a l'abril els que vindran a Bucarest. 

El criteri per triar els participants serà el següent: elsalumnes que més mòduls/cursos hagin 

fet. (Moodle ens informa de la compleció de les activitats interactives). Els alumnes que també 

participin en OportunidanceProjectFaceBook page, al Oportunidance FaceBook group, els 

que es subscriguin al nostre YouTube Channel o a d'altresxarxes socials 

com Twitter, Google+ or Dailymotion tindran més possibilitats per haver participat més i 

tingut més activitat i visibilitat. 

Si teniu algun dubte/pregunta/problema sobre algun curs d'alguna llengua (sobretot algun 

error tècnic o algun link que no funciona) cal escriure un correu amb la pregunta concreta 

a:  oportunidance@gmail.com  

Si el problema és d’un curs de català podeu escriure a: xpascual@eoibd.cat 

Si el problema és d’un curs de castellan podeu escriure a : grovira@eoibd.cat 

És important recordar que els cursos/mòduls no tenen un professor per resoldre dubtes 

o avaluar les tasques perquè és imprevisible preveure el nombre d'alumnes que hi 

participaran. Les activitats I recursos previstos als mòduls I cursos estan dissenyats per tal 

que l'alumne treballi en completa autonomia I realitzi la tasca interactive proposada a cada 

lliçó (intervenció en un fòrum....). 
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