CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Anglès B2+
Professorat:
Opció A) Alex Garcia
Opció B) Alex Garcia
Opció C) Deborah Cartwright-Long
Opció D) Josep M. Cabré
Opció E) Deborah Cartwright-Long
Destinataris del curs:
Cursos de perfeccionament de llengua B2+ adreçats a persones interessades a mantenir i
actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius,
tant orals com escrits, i que tinguin un nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de
referència. Totes aquelles persones 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:
75 hores (30 sessions de 2,5 hores)
Horari:
Opció A) Dilluns, 18.30 - 21.00 h
Opció B) Dimarts, 9.00 - 11.30 h
Opció C) Dimarts, 18.30 - 21.00 h
Opció D) Dimecres, 9.30 - 12.00 h
Opció E) Divendres, 16.00 - 18.30 h
Dates:
Opció A) 14/10/19 - 22/06/20 (El dia 24/02/20 no hi haurà classe.)
Opció B) 15/10/19 - 02/06/20
Opció C) 15/10/19 - 02/06/20
Opció D) 16/10/19 - 03/06/20
Opció E) 18/10/19 - 19/06/20
Lloc:
Opció
Opció
Opció
Opció
Opció

A) Aula 22
B) Aula 32
C) Aula 78
D) Aula 31
E) Aula 23

Objectius del curs:
La franja B2+, segons el MECR, està centrada en l’argumentació, en el discurs social
eficaç i en la consciència lingüística que apareix en el B2. No obstant això, l’èmfasi en
l’argumentació i en el discurs social també es pot interpretar com un nou èmfasi en les
habilitats discursives. Aquest nou grau de competència discursiva es mostra en les
habilitats de conversació (estratègies de cooperació): Comentar i completar enunciats
d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió; relacionar
hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants. Aquest grau de competència
també està relacionat amb la coherència i la cohesió: Utilitzar un nombre limitat de
mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar
i cohesionat; utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la
relació entre les idees; desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera
adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport. Finalment, en aquesta
franja hi ha una concentració d’ítems sobre la negociació: explicar en termes generals

un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que
aconsegueixi satisfer els seus propòsits; declarar clarament els límits d’una concessió.
Idioma en què s’imparteix el curs:
anglès
Preu:
320,80 € + 10,00 € de material
Avaluació:
A principi de curs el professorat us comunicarà el sistema d’avaluació que aplicarà.
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 crèdits 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 19/09/2019, 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
• 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:
Presencial: dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.
Telefònica: dimecres, de 12.00 a 14.00 h, i dijous, de 16.00 a 17.00 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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