
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
Differences make us better:  

Fighting for Equity, Diversity and Inclusion  
 

Professora: Maria Teresa Navés 
 
Destinataris del curs: 
Persones amb inquietuds envers els drets humans pel que fa en concret a qüestions per 
discriminació de gènere, creença, estatus migratori, orientació sexual, ètnia, i que tinguin un 
nivell de llengua corresponent com a mínim al cinquè curs de l'EOI acabat o equivalent (B2 del 
Marc europeu comú de referència). Els alumnes 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:  
30 hores (12 sessions de 2,5 hores) 
  
Horari:  
Dilluns, 16.00 - 18.30 h  
 
Dates: 
22/10/18 – 28/01/19   
 
Lloc: 
Aula 2 (edifici annex) 
 
Objectius del curs: 
Entre d’altres: 
1. Poder entendre els detalls de la llengua parlada: xerrada o conferència, documentals de 
ràdio i TV.  
2. Poder entendre els punts principals i alguns detalls de les entrevistes i col·loquis de ràdio i 
TV i les pel·lícules amb sots-retolació en la llengua meta o sense. 
3. Poder seguir el discurs sobre temes d’actualitat i reconèixer les idees principals i alguns 
detalls i sentits implícits, utilitzant els indicis contextuals.  
4. Poder prendre notes i fer llistes durant una conferència prou clara i estructurada i fer servir-
los per transcriure’n els punts principals. 
5. Poder entendre articles i informes sobre temes d’actualitat que expressen actituds i punts de 
vista concrets  
6. Poder copsar el contingut i sentit dels articles de divulgació, notícies i documents de les 
temàtiques abordades. 
7. Poder resumir articles i també recopilar informació de diverses fonts i fer-ne un resum. 
 
Programa del curs: 
Continguts temàtics: 
1. Human rights. Civil Disobedience and Non-Violence Protests  
2. Racism and Xenophobia 
3. Gender   
4. LGTBIQ+ 
5. Islamophobia and Antisemitism 
6. Refugees and Migrants  
 
Continguts gramaticals: 
1. Els temps verbals (Tense, aspect, mood, modality) 
2. Les oracions simples, complexes, subordinades i coordinades 
3. Els condicionals 



4. La inversió 
5. La veu indirecta 
6. La passiva 
7. La premodificació i la postmodificació 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
anglès 
 
Preu: 
199,80 € + 5,00 € de material. 
 
Avaluació:  
L’avaluació es proposa que sigui la característica dels aprenentatges cooperatius per tasques i 
mini projectes on l’emfasi és en el proces i en la forma d’avaluació, co-avaluació i 
autoavaluació de forma continua al llarg del curs. 
 
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 crèdit d'idiomes de lliure 
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el 
reconeixement.  
 

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Matrícula:  
- A partir del 17/09/2018, 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 (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de 
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el 
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
- 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. 
 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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