
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

English SeriesClub

EOI Drassanes
Twice a month at the following times:

Wednesday from 11:30 to 13:30

Room: 24

Series list and calendar:

Session 0 13 febrer Sessió informativa

1 20 febrer Peaky Blinders Season 3

2 6 març Wanderlust/Season 1

3 20 març Manhunt: Unabomber Season 11

4 27 març A very British Scandal /Season 1

5 10 abril Killing Eve Season 1

6 24 abril Sex Education Season 1

7 8 maig This is Us Season 1

8 22 maig This is Us/Season 1



Característiques de les sessions
● Els participants miraran les sèries a casa.
● Durant les sessions es parlarà de diferents aspectes derivats de la sèrie i es faran
activitats per millorar la llengua.
● Els participants hauran de portar a les sessions:

- un breu guió dels episodis i personatges que ens pugui servir per situar- nos dintre de
la història (una o dues línies per episodi i només el nom dels personatges).

- una frase que sigui característica d’un personatge (que es repeteixi al llarg de la sèrie).
- paraules o expressions que els hagin cridat l’atenció o els hagin agradat i vulguin

incorporar al seu anglès oral (entre 5 i 10).

Requisits

Aquest club de sèries està adreçat a persones amb un nivell de B2 (a partir de 4t/5è de
l’EOI).

Matrícula en línia

Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes han d’enviar prèviament un correu a la
coordinadora, especificant el seu nivell d’anglès.
Coordinadora: Sara Pro - spro@eoibd.cat

A partir del 01/02/19 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 sessions.
● Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el
Departament de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la inscripció:

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:
● DNI, NIE o passaport
● Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial

Preu i pagament:

El preu de la inscripció per al club de sèries és: 15 € (alumnat oficial) / 45 € (alumnat extern)

En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Horari d’atenció al públic (cursos especials planta baixa):
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 un club de lectura, cinema o sèries 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 el club de sèries.

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


