
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

English Series Club

EOI Drassanes

13 Reasons Why
Organització de les sessions

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 19 d’octubre, a les
18.00 h, l’aula 48 de l’edifici de l’EOIBD.

Les sessions següents tindran lloc de 18.00 a 20.00 h a la mateixa aula.

Sessió 1 19/10/18 Introducció i orientació als temes i pautes del curs
https://www.imdb.com/title/tt1837492/

Sessió 2 02/11/18 Ep. 1

Sessió 3 16/11/18 Ep. 2

Sessió 4 30/11/18 Ep. 3

Sessió 5 14/12/18 Ep. 4

Sessió 6 11/01/19 Ep. 5

Sessió 7 25/01/19 Ep. 6

Sessió 8 08/02/19 Ep. 7

Sessió 9 22/02/19 Resum dels temes exposats fins aquest moment

Sessió 10 08/03/19 Ep. 8

Sessió 11 29/03/19 Ep. 9

Sessió 12 12/04/19 Ep. 10

Sessió 13 03/05/19 Ep. 11

Sessió 14 17/05/19 Ep. 12

Sessió 15 31/05/19 Ep. 13

Sessió 16 14/06/19 Resum de l’experiència, un record dels “learnings”



Característiques de les sessions

Els participants del club miraran prèviament a casa les sèries (tindran els enllaços a
plataformes online i altres possibilitats de visualització).També tindran accés al
moodle per fer uns exercicis en línia per reforçar temes i millorar el seu vocabulari i
la seva comprensió escrita i oral.
A les sessions es comentaran aspectes d’interès i es faran activitats de treball en
grup, discussió, debat, presentació i a final de curs un petit resum (oral o escrit)
sobre la seva experiència seguint la sèrie i els temes abordats.

Requisits

Aquest club de sèries està adreçat a persones amb un nivell avançat d’anglès (B2).

Preu

166,00 €

Matrícula

A partir del 10/10/2018, 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
• 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.


