CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de preparació per a l'obtenció del certificat B2
(Anglès)
Professorat:
Opció A) Patricia Rodríguez
Opció B) Patricia Rodríguez
Opció C) A determinar
Destinataris del curs:
Persones que tinguin ja una certificació del nivell B1 i que s’estiguin preparant per l’examen
del certificat de nivell avançat d’anglès B2.
Durada:
30 hores (10 sessions de 3 hores)
Horari
Opció A) Dijous, 11.30 – 14.30 h
Opció B) Dimarts, 15.30 – 18.30 h
Opció C) Divendres, 17.00 – 20.00 h
Dates:
Opció A) 08/11/18 – 31/01/19
Opció B) 13/11/18 – 29/01/19
Opció C) 09/11/18 – 01/02/19
Lloc:
Aules a determinar
Objectius del curs:
- Familiaritzar-se amb els objectius del Marc Europeu per al nivell B2.
- Dotar-se de les eines necessàries per comprendre una tipologia variada de textos, com a
ficció, diaris i revistes.
- Fomentar i desenvolupar les habilitats lectores i de comprensió oral que s’esperen d’ells
per al nivell corresponent.
- Fomentar i desenvolupar les habilitats d’expressió oral per comunicar-se amb eficàcia
entre dues o més persones.
- Establir unes estratègies de producció escrita adients amb els criteris del certificat oficial
de B2 i fomentar la pràctica en llenguatge narratiu, descriptiu i argumentatiu.
- Assessorar en totes aquelles qüestions relatives a la preparació i desenvolupament de la
prova de certificat B2.
Programa del curs:
- Requisits del Marc Europeu per al nivell B2.
- Producció oral i la seva millora en temes com pronunciació, fluïdesa, riquesa lingüística i
estructura del discurs.
- Foment de la lectura per aconseguir més rapidesa i millorar la riquesa lingüística.
- Foment de la comprensió oral mitjançant del visionat d’un ampli ventall de vídeos amb
registres, accents i ritmes diferents.
Estratègies i pràctica d'escriptura per a la realització de les tasques de la prova.

Les hores de classe es dedicaran plenament a treballar en les esmentades àrees de lectura,
escriptura, comprensió auditiva i expressió oral. Els alumnes estaran constantment exposats
a mostres de cada una de les destreses exigides i amb el treball col·lectiu aprendrem
tècniques de reconeixement i millora de les destreses lingüístiques.
Idioma en què s’imparteix el curs:
Anglès
Preu:
158,80 € + 5,00 € de material
Avaluació:
L'avaluació es farà de manera continuada i al final hi haurà una prova pilot de cara a la
certificació oficial.
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80%
per obtenir-lo.
Matrícula:
A partir del 20/09/2018, 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
el Departament de Cursos Especials.
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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, 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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