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Universidade de Salamanca lança em junho MOOC de ensino de espanhol no Miríada X 
Notícia disponibilizada no Portal www.cmconsultoria.com.br às 09:09 hs.  
 

22/05/2014 - Com início no dia 2 de junho, MOOC Espanhol Salamanca A2, da Universidade de 

Salamanca já conta com 3 mil inscritos. Conheça o curso da plataforma Miríada X  

 
O Espanhol Salamanca A2 tem a duração de 6 semanas e foi feito para pessoas que querem avançar no 

aprendizado do idioma  
 

A fim de melhorar o aprendizado da língua espanhola de estudantes do mundo todo, a Universidade de 
Salamanca anuncia o lançamento do primeiro MOOC de ensino de espanhol do Miríada X: o Espanhol 

Salamanca A2. Os interessados devem se inscrever acessando o link 

https://www.miriadax.net/web/espanol-salamanca-a2.  
 

Antes mesmo de iniciar a sua divulgação, o MOOC já contava com mais de 3 mil inscritos do mundo 
todo. Esse número demonstra o potencial de alcance do curso e reafirma a imagem da Universidade de 

Salamanca como instituição de referência no ensino do espanhol.  

 
Dividido em seis módulos autônomos, o Espanhol Salamanca A2 tem a duração de 6 semanas e foi feito 

para pessoas que querem avançar no aprendizado do idioma e comunicar-se com estudantes do mundo 
todo. Para tanto, o curso oferece materiais didáticos, tais como vídeos e uma minissérie que mostram o 

uso do conteúdo aprendido em situações reais, o que torna as aulas mais dinâmicas, além de atividades 
individuais e coletivas.  

 

Esse sistema de ensino foi desenvolvido pela ELElab, que é a equipe de ensino de espanhol dos Cursos 
Internacionais da Universidade de Salamanca e pelo Serviço de produção e Inovação Digital da Usal, 

responsável pela organização dos conteúdos digitais.  
 

Vale frisar que o Miríada X é uma plataforma de MOOCs criada em 2013 que publicou 129 cursos de 29 

universidades ibero-americanas. Desde o seu início, ela já soma 667.324 inscritos em cursos.  
 

Sobre a ELElab  
 

A ELElab é o grupo de I+D+i de ensino de espanhol de Cursos Internacionais da Universidade de 

Salamanca. Publicaram recentemente os livros Espanhol ELElab Universidade de Salamanca 
correspondentes aos níveis A1-A2, B1, B2 y C1-C2, e a Gramática de referencia para o ensino de 

espanhol, todos certificados pelas Edições da Universidade de Salamanca, e com a finalidade de ser 
empregados também no ensino de espanhol nos Cursos Internacionais da Usal. Esta equipe de 

investigação tem como objetivo reforçar a pesquisa e a inovação docente no ensino de espanhol como 
língua estrangera (ELE).  

A equipe ELElab criou o curso Espanhol Salamanca A2 com a colaboração de doutores e doutorandos da 

Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca, a supervisão e apoio de dois de seus professores 
Noemí Domínguez García, professora titular do Departamento de Língua Espanhola, e Emilio Prieto de 

los Mozos, catedrático de Linguística, que coordenaram a equipe formada por Rebeca Delgado, Lorena 
Domínguez, Daniel Escandell, Gloria García, Maddalena Ghezzi, Alba Hernández, Sheila Lucas, Álvaro 

Recio e Carmela Tomé.  

 
Sobre o Serviço de Inovação e Produção Digital  

 
O Serviço de Inovação e Produção Digital é o serviço universitário que aglutina e coordena as diferentes 

ações relacionadas com a produção de conteúdos digitais e ao estabelecimento de processos de 
inovação baseados nas TIC.  

Mais de 30 professionais já colaboraram com a formação desse curso, entre eles desenhadores, 

técnicos, experts na criação de materiais educativos multimídia, atores, cenógrafos e diretores de arte. 
Tudo para que o estudante tenha uma experiência de aprendizado mais agradável.  
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