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Plec de prescripcions tècniques per a la realització de cursos virtuals de
llengües estrangeres adreçats als professionals d’establiments turístics ubicats
a les zones de l’interior de Catalunya
Any 2017
1. Objecte del contracte
Prestar el servei de formació virtual en llengües estrangeres adreçada als
professionals d’establiments turístics ubicats a les zones de l’interior de Catalunya.

2. Definició i característiques del servei
El servei objecte d’aquest contracte consisteix a impartir la formació de llengües
estrangeres adreçada específicament al lloc de treball en modalitat no presencial per
mitjà d’un entorn virtual de formació. Es tracta de formació adreçada a professionals
que treballen en establiments turístics ubicats en zones d’interior i de muntanya de
Catalunya i que per al desenvolupament de les seves tasques necessita el domini
d’unes competències concretes de llengües estrangeres, tant des d’un punt de vista
general (atendre reserves i clients, atenció telefònica, donar indicacions, suggerir
activitats i llocs d’interès, descriure la carta de menjars i begudes, respondre queixes i
suggeriments, tècniques de venda, etc.), com de llenguatge específic per a diferents
ofertes turístiques com: enoturisme, ecoturisme, turisme de natura, d’aventura,
cicloturisme, etc.
Els cursos de llengua anglesa adaptats per a atendre el turisme de caràcter general
s’han d’oferir en els dos nivells d’usuari independent, d’acord amb la nomenclatura del
Consell d’Europa (marc europeu comú de referència per a les llengües,
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp: el nivell B1 i el nivell B2.
Els cursos d’alemany adaptats per a atendre el turisme de caràcter general s’han
d’oferir en els dos nivells d’usuari independents, d’acord amb la nomenclatura del
Consell d’Europa (marc europeu comú de referència per a les llengües,
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp: el nivell A1 i A2.
Els cursos de llegua anglesa amb llenguatge específic a diferents tipologies d’oferta
turística s’han d’oferir en el nivell B2 d’acord amb la nomenclatura del Consell
d’Europa (marc europeu comú de referència per a les llengües,
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp:
La formació ha d’oferir, doncs, els cursos següents:
-

Anglès adaptat a l’atenció al turisme. Nivell B1
Anglès adaptat a l’atenció al turisme. Nivell B2
Alemany adaptat a l’atenció al turisme. Nivell A1 i A2
Anglès específic per a enoturisme i gastronomia. Nivell B2
Anglès específic per a ecoturisme i turisme de natura. Nivell B2
Anglès específic per a turisme d’aventura. Nivell B2

Cada nivell ha de tenir una càrrega lectiva total mínima de 20 hores.
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El servei s’ha de prestar en forma de llicències d’ús individuals (per alumne/a i curs) en
dos períodes lectius, un dins de cada semestre de l’any. Per a cada període lectiu
l’empresa contractista ha d’oferir tots els cursos. La Direcció General de Turisme i
l’empresa contractista establiran conjuntament els dos períodes lectius en els quals
s’impartirà la formació.
La llicència d’ús ha d’incloure tots els serveis necessaris per al seguiment i
l’aprofitament òptim de la formació: accés a l’entorn virtual de formació propi de
l’empresa contractista, prova de nivell que garanteixi que l’alumnat té els coneixements
d’anglès mínims exigits per al seguiment del nivell corresponent del curs, servei de
tutoria activa, accés als materials d’aprenentatge i a altres recursos didàctics,
seguiment i avaluació de l'alumnat, ajuda en línia i suport tècnic.
La metodologia de la formació ha de ser l’autoaprenentatge amb tutoria activa. La
dedicació de l’alumne ha de ser d’entre 4 i 5 hores setmanals i cada nivell ha de tenir
una durada mínima de 4 setmanes de docència.
La formació s’impartirà a l'entorn d'ensenyament i aprenentatge de l’empresa
contractista, que haurà de complir els criteris d'accessibilitat en l'entorn i els continguts
establerts al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb
discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de
la
informació
i
els
mitjans
de
comunicació
social
(http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967-04972.pdf).
La pàgina d’entrada de l’entorn s’haurà de personalitzar amb el logotip de la Direcció
General de Turisme.
La llengua vehicular del portal d’accés de l’empresa contractista, de la docència i de la
totalitat dels materials i recursos formatius ha ser l’anglès o el català.
L’entorn de l’empresa contractista haurà de garantir el principi de neutralitat
tecnològica i la independència en l’elecció de les alternatives tecnològiques que facin
els usuaris.
El personal que l’empresa adjudicatària destinarà a l’execució del contracte ha de tenir
titulació oficial per a l’ensenyament de l’anglès(pels cursos d’anglès) i alemany (pels
cursos d’alemany) com a segona llengua.
Continguts i activitats de l’aprenentatge
L’empresa contractista ha de presentar el pla docent per a cada tipologia de curs.
Cada pla docent ha de contenir els continguts de les activitats per a treballar les
habilitats lingüístiques, així com els exercicis següents: exercicis oral, de vocabulari,
gramàtica, escriptura, comprensió lectora, pronunciació, de repàs i test de nivell.
Les activitats d’aprenentatge i els exercicis han de ser adequats per a que els
alumnes aprenguin el llenguatge i les situacions en les que es troben per a atendre els
turistes.
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3. Tutoria i hores lectives
L’empresa contractista ha de presentar la planificació amb les hores lectives i les hores
de tutoria de cadascun dels cursos. Les hores de tutoria són el conjunt d’accions
orientades a facilitar l’aprenentatge dels alumnes amb la intervenció del/la tutor/a.
4. Ús de les llicències
Les llicències d’ús assignades a alumnes que no les utilitzin durant la primera meitat
del període lectiu s’han de poder reassignar a altres alumnes sense cap cost
addicional, amb l’ajustament corresponent pel que fa al calendari lectiu i càrrega
horària previstos al punt 2.3.
5. Proves de nivell
L’empresa contractista ha de fer les proves de nivell oportunes per garantir que cada
alumne/a té el nivell adequat per al seguiment correcte del curs. Aquestes proves
s’han de fer en línia.
L’empresa contractista ha de comunicar l’alumnat que no ha superat la prova del nivell
demanat que, o bé serà inscrit al nivell més baix (en cas que s’hagi demanat un curs
de nivell B2) o bé no podrà dur a terme la formació (en cas que no s’hagi superat la
prova de nivell d’un curs de nivell B1). L’empresa contractista ha de comunicar a la
Direcció General de Turisme els resultats finals de les inscripcions segons nivells.
L'alumnat ha de tenir la possibilitat de canviar de nivell si, un cop iniciat el curs, es
determina que el nivell al qual ha estat assignat per mitjà de la prova no és el més
adequat al seu nivell real. La determinació del canvi de nivell pot ser a petició
fonamentada de l’alumne/a o bé a iniciativa del tutor o la tutora que l’empresa
contractista li hagi assignat.
6. Inscripció, suport, seguiment, avaluació dels alumnes i acreditació de
l’aprenentatge
La Direcció General de Turisme obrirà un període d’inscripció a través del web i un cop
verificat que les sol·licituds reuneixen els criteris establerts facilitarà els llistat a
l’empresa contractista per tal que procedeixi a fer les proves de nivell. Qualsevol
incidència o consulta referida al procés d’inscripció o bé qualsevol assumpte sorgit al
llarg del procés formatiu s’ha de tractar directament amb la Direcció General de
Turisme.
L’empresa contractista ha de dur a terme accions de suport i motivació en relació amb
l'alumnat per assegurar-ne la continuïtat al llarg de la formació.
L’empresa contractista ha de fer el seguiment individualitzat i l’avaluació continuada de
cada alumne/a al llarg del curs. A la meitat de la formació, ha de facilitar a la Direcció
General de Turisme les dades d’aquest seguiment i de l’avaluació continuada que
facin referència al seu alumnat.
Hi ha d’haver una avaluació final de cada alumne/a en acabar cada període lectiu.
L’empresa contractista ha de proporcionar a la Direcció General de Turisme les dades
d’avaluació dels seus alumnes en un fitxer electrònic de full de càlcul amb la
informació mínima següent: curs i nivell, nom i cognoms de l’alumne/a, establiment
turístic on treballa, població, telèfon i correu electrònic, valoració quantitativa
(puntuació final) i valoració qualitativa (qualificació final).
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L’empresa contractista ha d’informar a la Direcció General de Turisme dels criteris i
barems d’avaluació utilitzats en l’avaluació abans de l’inici del període lectiu.
L’empresa contractista ha de presentar un informe-resum final a la Direcció General de
Turisme amb les dades de l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat.
Un cop finalitzat cada període lectiu, l’empresa contractista haurà de deixar oberta la
plataforma per a l’alumnat durant un mes, per facilitar la consulta dels continguts i
materials dels cursos realitzats.

7. Dades de l'alumnat
Per a les proves de nivell i per al seguiment general de l’aprenentatge, la Direcció
General de Turisme facilitarà a l’empresa contractista les dades següents de l'alumnat:
nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon de contacte i dades de l’empresa turística
on treballa. L’informe amb les dades de nivell dels alumnes s’ha de presentar en un
fitxer electrònic (taula de base de dades o full de càlcul) i ha de contenir les dades
següents: nom, cognoms, empresa on treballa, resultat de la prova de nivell (aquest
valor podrà ser en termes de puntuació o de qualificació), nivell assignat del curs,
indicació en cas que s’hagi produït un canvi respecte del nivell sol·licitat per l’alumne/a
i, en els casos de no superació dels mínims exigits per al nivell més baix, indicació de
l’exclusió de la formació.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
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