
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Boost your Oral and Listening Skills

Professor: Josep M. Cabré

Destinataris del curs:
Persones interessades a millorar la pràctica oral i la comprensió auditiva així com obtenir les
eines i recursos necessaris per poder expressar-se  i desenvolupar-se millor en un entorn
anglosaxó i que tinguin un nivell 4t o 5è de les EOI (B2.1 i B2.2 del Marc europeu comú de
referència).

Durada:
30 hores (15 sessions de 2 hores)

Horari
Opció A: dimarts, 9.00 – 11.00
Opció B: dimecres, 9.00 – 11.00

Dates:
Opció A: 17/01/17 – 09/05/17 (el dia 28/02/17 no hi haurà classe)
Opció A: 18/01/17 – 03/05/17

Lloc:
Opció A: aula 32 (3r pis)
Opció B: aula 33 (3r pis)

Objectius del curs:
1. Millorar la conversa oral (parlar i escoltar) en anglès.
2. Millorar la transmissió d’informació a l’hora que enriquim la llengua i ens dotem de més eines
lingüístiques.
3. Posar-nos en contacte amb diferents registres de la llengua en diversos mitjans fent especial
èmfasi en formes dialectals.
4. Familiaritzar-nos amb l’ús quotidià de la llengua fent servir fonts periodístiques, sèries i
material viu i proper.
5. Reflexionar sobre la millora de la nostra fonètica i prosòdia per millorar ostensiblement la
comunicació oral en un entorn anglosaxó.

Programa del curs:
1. Periodisme
2. Cinema
3. Economia i negocis
4. Educació
5. Salut
6. Esport
7. Art i espectacle
8. El medi ambient.
9. I qualsevol altre tema que els alumnes
trobin interessant tractar i que el professor
consideri apropiat per als objectius del curs

1. Comunicació oral: reptes
2. Registres de la llengua en diferents mitjans comunicatius



3. Camps semàntics
4. Fonètica i prosòdia
5. Accents

Els alumnes han de fer una tasca prèvia terminològica cercant les paraules que creuen
essencials per poder parlar sobre el tema. Poden fer una lectura prèvia d’algun article relacionat.
Es promourà l’ús de material escrit (revistes, diaris, etc.) així com l’accés a Internet.

Idioma en què s’imparteix el curs:
anglès

Preu:
158,80 € + 5,00 € de material.

Avaluació:
L’avaluació serà continuada i no es preveu examen final sinó un seguiment de l’aprofitament
continuat en funció de les propostes que  es van fent durant el curs.

Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per
obtenir-lo.

Matrícula:
A partir del 10/01/2017, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament de
Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula
És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula, la documentació següent:
- DNI/NIE
- acreditació del nivell de llengua (el professorat valorarà el 1r dia de classe el nivell de
l’alumnat que no l’hagi pogut acreditar documentalment. La matrícula d’aquests alumnes no
serà definitiva fins que el professorat no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat,
l’escola retornarà els diners de la matrícula).
- justificació del descompte, si escau

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Horari d’atenció al públic:
Dimarts, de 10.00 a 12.00, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.

Informació addicional:

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne.

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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