
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs en línia de llengua àrab (Bàsic II)

Destinataris del curs:
Persones interessades a avançar i controlar ràpidament la lectoescriptura de la llengua àrab,
però que també endinsi l’alumnat en el món àrab des d’una perspectiva enriquidora, que
s’allunyi dels estereotips habituals sobre aquesta vasta regió geogràfica, i que ho vulguin fer en
línia.

Durada:
20 hores més 10 hores de treball complementari obligatori.

Dates:
23/10/17 – 14/01/18

Es treballarà mitjançant la plataforma google sites, google groups i google drive.

Informació important:
-Accés a Internet
-Compte de correu electrònic de gmail
-Possibilitat d’imprimir documents i tornar-los a penjar a la plataforma

Objectius del curs:
1. Assolir completament la lectoescriptura en àrab
2. Ser capaç de construir frases en àrab
3. Ser capaç de presentar-se en àrab (nom, professió, família…)
4. Tenir les eines necessàries per avançar en l’aprenentatge de l’àrab de manera individual
5. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, per

construir els nous aprenentatges.
6. Fomentar l’autonomia i l’autoaprenentatge
7. Adoptar una actitud oberta davant d'elements o situacions no característiques de la llengua

pròpia que apareguin en el discurs.
8. Trencar barreres culturals amb el món àrab.

Programa del curs:
- Saludar. Preguntar com estàs
- Preguntar el nom i saber respondre
- Preguntar d’on ets i poder respondre
- Parlar sobre la família
- Parlar sobre les professions
- Preguntar l’edat i respondre
- Preguntar i respondre per l’estat civil
- Pronoms personals
- Possessius (singular)
- Interrogatius
- Gentilici
- Construir frases
- Demostratius (singular)
- Verb present (singular)
- Adverbis
- Negació (ال ـ (مـــــــا



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.
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