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CURS 2021-22 

 

Alemany amb Minecraft ! 
Enriqueix la creativitat, concentració, raonament, gestió de recursos i 

superació personal! 

 

I millora el teu alemany tot divertint-te! 
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CURSOS D’ALEMANY AMB MINECRAFT 

Què són els cursos d’alemany amb Minecraft? 

- Cursos d’alemany dirigits per un professor que crea aventures 

d’autosuperació en el mon del Minecraft tot fomentant la pràctica 

de l’alemany. Els grups son de 3 a 5 jugadors màxim. El curs es fa 

online mitjançant videoconferència. 

A qui van dirigits aquests cursos? 

- A nens/es i joves de 7 a 14 anys amb coneixements d’alemany 

(mínim nivell A1) i volen passar-ho molt bé tot practicant la 

llengua. 

Què es necessita per fer aquest curs? 

- Un ordinador capaç de córrer el joc “Minecraft: Java Edition”. 

Podeu consultar les especificacions mínimes i les recomanades a 

(https://www.minecraft.net/es-es/store/minecraft-java-edition)  

- El joc “Minecraft: Java Edition”. És important que sigui la versió 

“Java Edition” (la versió “Bedrock” i les versions per dispositius 

mòbils i consoles no serveixen per fer el curs). 

Com es farà la classe? 

- El professor que haurà creat l´aventura, dirigirà als alumnes 

perquè o bé individualment o bé en grup vagin superant les 

proves entre les quals es farà repàs de gramàtica, vocabulari, 

estructures gramaticals, etc. Moltes proves inclouran la 

col·laboració de tots els alumnes per superar-la. La seva pròpia  

https://www.minecraft.net/es-es/store/minecraft-java-edition
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capacitat d’expressió en alemany, serà vital per tal de resoldre els 

enigmes. Tota la classe es farà en alemany, implicant una 

immersió total en el joc en la llengua estrangera. 

 

- El curs utilitza el recurs de la “gamificació” en l’aprenentatge de 

les llengües, és a dir, l'ús dels elements i de la mecànica del joc per 

facilitar l’aprenentatge de manera lúdica.  

 

CURSOS DE 1 HORA SETMANALS 

 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Nens de 7 a 10 anys 
 

18-19h 
 

18-19h 
 

18-19h 
 

18-19h 
 

18-19h 
 

 
Nens d’11 a 14 anys 

 
18-19h 

 
18-19h 

 
18-19h 

 
18-19h 

 

 
18-19h 
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CONDICIONS GENERALS 

- Cursos per a nens/es i joves de 7 a 14 anys. 

- Els dies festius (locals o nacionals) no són recuperables. 

- Tenim altres disponibilitats d´horaris, demana’ns-ho i mirarem d´adaptar-nos. També creem 

cursos a mida a partir de 4 persones. 

- Pagament per avançat per transferència bancària. 

- Els cursos es confirmaran en funció de la demanda - Mínim 4 persones. 

- Inici de curs: 1 /10 /2021. 

- Fi de curs: 22/06/2022 

 

 

 


