
 
 
 
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
Alemany B2+ 

 
Professora: Margarete Marte 
 
Destinataris del curs: 
Cursos de perfeccionament de llengua B2+ adreçats a persones interessades a mantenir i 
actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, 
tant orals com escrits, i que tinguin un nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de 
referència en un termini no superior a 2 anys a comptar des de la data de matrícula. Totes 
aquelles persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova de nivell. 
Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic. 
 
Durada:  
Presencial: 75 hores (30 sessions de 2,5 hores) 
Semipresencial: 50 hores presencials, 12,5 hores en línia i 12,5 hores complementàries 
 
Horari:  
Opció A) Dilluns, 10.00-12.00 h (semipresencial) 
Opció B) Dimecres, 18.30-21.00 h 
 
Dates: 
Opció A) 16/10/17 – 07/05/18 
Opció B) 04/10/17 – 30/05/18 
 
(Els dies 30/04/18 i 21/05/18 no hi haurà classe.) 
 
Lloc: 
Aula a determinar 
 
Objectius del curs: 
Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita, dels aprenents, 
tenint en compte aspectes d'adequació a la situació comunicativa (registre i grau de 
formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.), 
així com de riquesa i de correcció lingüística. Així mateix, consolidar i millorar la comprensió 
de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa. 
Tematitzar qüestions socioculturals rellevants, a més d'aspectes interessants de l'actualitat.  
 
Programa del curs: 
El curs es basarà especialment en la producció de textos tant orals (petita presentació a 
l'aula, debats, narració de fets viscuts, etc.), com escrits (textos argumentatius, narratius, 
epistolars, descripcions, resums, etc.) per part dels alumnes.  
 
A partir d'aquestes produccions, s'incidirà en aspectes d'adequació (característiques dels 
textos formals i altres aspectes relacionats amb el registre), de riquesa lingüística (verbs 
amb prefix, nominalització, derivació i composició, etc.) i de correcció (connectors, ordre 
dels elements a la frase, declinació, marcadors locals i temporals, veu passiva, etc.). 
 
Es plantejaran als alumnes tasques en què el pes recaigui principalment en la seva 
producció oral i/o escrita. Aquest plantejament permetrà, d'una banda, donar-los 
l'oportunitat d'usar activament la llengua, i, per altra, detectar problemes i mancances que 
com a grup i/o individualment vagin sorgint, per tal de poder-hi incidir de manera 
personalitzada en cada cas. 
 



El que és important en aquest plantejament és fer conscient l'aprenent d'aquests possibles 
problemes i mancances per poder fer-lo contribuir activament a la seva millora, fomentant 
l'autonomia del seu aprenentatge. 
 
Preu: 
Presencial: 320,80 € (material no inclòs) 
Semipresencial: 275,80 € (material no inclòs) 
 
Avaluació:  
Hi haurà una avaluació contínua i/o una prova d’avaluació final.  
 
Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% 
per obtenir-lo.                     
 
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure 
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el 
reconeixement.  
 
Matrícula:  
• A partir del 12/09/2017, 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 format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en 
el moment de la matrícula, la documentació següent: 
•  DNI/NIE 
•  acreditació del nivell de llengua, si escau 
• documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de 
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €) 
 

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 h, 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. 
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
 L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.  
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i 
no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys. 
 
 
 
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis. 
 
               

                        

 

 

 

 

 

                       Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 37  www.eoibd.cat  cursosespecials.secretaria@eoibd.cat  


