CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de preparació per a l'obtenció del certificat B2
(Francès)
Professor/a: Margarita Garcia
Destinataris del curs:
Persones interessades a presentar-se per lliure a la prova de Certificat de nivell B2 de
francès.
Durada:
30 hores (10 sessions de 3 hores)
Horari
Divendres, 17.00 – 20.00 h
Dates:
15/03/19 – 24/05/19
Lloc:
Aula 68 (6a planta)
Objectius del curs:
- Familiaritzar els alumnes amb les diferents tipologies que poden aparèixer a les proves de
certificat.
- Donar les eines per preparar la prova de certificat, treballant les diferents competències
seguint el format de l'examen.
- Proporcionar estratègies per poder realitzar els exercicis de l'examen correctament.
- Veure i compartir amb els estudiants els dubtes i dificultats sorgits durant les sessions.
- Treballar la competència oral i escrita a partir de diferents jocs per poder reforçar
l’expressió escrita i oral tenint en compte els temes abordats en les diferents proves.
- Aprendre a conèixer i corregir les deficiències i a millorar les estratègies que afavoreixin
el bon èxit de la prova.
Programa del curs:
- Exercicis de lèxic en relació amb la temàtica de la prova.
- Exercicis de gramàtica específics per a cadascú depenent de les seves dificultats o
dubtes.
- Correcció, avaluació i autoavaluació del text escrit. Consells i activitats complementàries:
autocorrecció dels errors de cadascú o de la classe.
Idioma en què s’imparteix el curs:
Francès
Preu:
158,80 € + 5,00 € de material

Avaluació:
Hi haurà una avaluació contínua i progressiva. Es realitzaran proves de seguiment del curs
regularment per avaluar el progrés dels alumnes.
Matrícula:
A partir del 04/02/2019, 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, 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.
 L'Escola no es fa càrrec de la inscripció a la prova de certificació oficial ni en garanteix la
plaça. Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament d'Educació.

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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