
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 
Curs de llengua polonesa,  nivell inicial I 

 
Professora:  Agnieszka Anna Mejnartowicz 

 

Destinataris del curs: 
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua polonesa i que no tinguin cap coneixement 
d'aquest idioma.  
 
Durada:  
75 hores  (37 sessions de 2 hores i una sessió d'una hora) 
  

Horari:  
Dimarts i dijous, 19.00 – 21.00 
 
Dates: 
07/11/17 – 10/04/18 (el dia 07/12/17 no hi haurà classe) 
 

Lloc: 
Aula a determinar 
 

Objectius del curs: 
Adquisició d’un domini instrumental del polonès en els següents àmbits: 
1. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en 
polonès). 
Es  continuaran desenvolupant les capacitats i habilitats bàsiques per poder llegir en veu alta 
diversos textos en polonès, així com comunicar-se en un nivell elemental. 
2. Coneixement de l’estructura gramatical bàsica de la llengua polonesa (a nivell fonètic i morfo-
sintàctic). 
Es desenvoluparan les capacitats d’identificar i utilitzar estructures lingüístiques bàsiques. 
 

Continguts del curs: 
I. Continguts gramaticals:  
1. Fonètica i ortografia: Sons i grups consonàntics més complexos; relació sons-grafemes; 
l'accent i entonació.  
2. Morfologia: La declinació en plural; expressions pronominals; les preposicions i el seu règim; 
la conjugació dels verbs; el temps i l’aspecte verbal; els verbs de moviment; gradació dels 
adjectius i dels adverbis.  
3. Sintaxi: Estructura de l’oració simple: l’ordre de les paraules; introducció a l’oració composta. 
II. Continguts lexics:  
1. La vida quotidiana: casa, feina i estudis; ciutat; compres; salut  
2. Temps: mesos i estacions; relats del passat. 
3. Oci: activitats de lleure; vacances i viatges. 
 

A cada sessió es treballaran les següents destreses: pronúncia (exercicis inicials  warm-up 
d'escalfament) que alhora serviran per treballar el lèxic adquirit i l'específic de la sessió; la 
comprensió lectora (textos d'estil i de registre variats: del llibre de text; articles de premsa curts, 
anuncis publicitaris, fragments de peces de literatura i dels blogs senzills, etc.); la comprensió 
auditiva (material auditiu del llibre de text, cançons i poemes infantils recitats pels actors 
polonesos; material audiovisual: entrevistes curtes, fragments de les pel·lícules, notícies, 
reportatges, trailers, vídeos més populars al youtube). A partir dels textos i del material auditiu 
es treballaran el lèxic i les estructures morfosintàctiques. L'ús correcte de gramàtica: exercicis 
amb lèxic actiu de la classe. Expressió escrita: a casa a partir dels textos treballats a la classe. 
 
 
 



Idioma en què s’imparteix el curs:  
Polonès, català i castellà 
 

Preu: 
320,80 € (material no inclòs) 
 

Avaluació:  
Hi haurà una avaluació contínua i 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 
• 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.   
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