
 
 
 
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
Keep your English up-to-date.  

A course in language and British culture  
 

Professor: Andrei Filip 
 
Destinataris del curs: 
Persones interessades en modernitzar el seu anglès i que tinguin un nivell de llengua 
corresponent com a mínim al cinquè curs de l'EOI acabat o equivalent (B2 del Marc europeu 
comú de referència). Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una 
prova. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic. 
  
Durada:  
30 hores (10 sessions de 3 hores) 
  
Horari:  
Dimarts, 10.00 – 13.00 h 
 
Dates: 
15/10/19 – 17/12/19   
 
Lloc: 
Aula 37 
 
Objectius del curs: 
1. Actualització dels coneixements de llengua anglesa contemporània. 
2. Actualització de coneixements metodològics del professorat o alumnat implicat. 
3. Adaptació a les necessitats dels alumnes pel que fa a la nova terminologia que s’està 
desenvolupant actualment en diferents àmbits.  
4. Inclusió de continguts pragmàtics que formen part del currículum, però que tenen un 
tractament escàs en els llibres de text, com  els eufemismes, el valor connotatiu de les 
paraules, els modismes, l'efecte de les paraules malsonants i l'humor. 
  
Programa del curs: 
1. Transformacions actuals en la pronúncia de l'anglès contemporani. Modismes 
contemporanis.  
2. El gènere de la llengua, els eufemismes i el  llenguatge políticament correcte.  
3. L’humor britànic vist a través de vinyetes satíriques.   
4. Una mirada alternativa a la cultura britànica. 
5. L’esperit "britànic" vist a través del prisma cultural (Catherine Tate Show,  Little Britain). 
6. L’art de dir improperis correctament (Gordon Ramsey's Kitchen Nightmares)  
7. El llenguatge dels mòbils, del correu electrònic i d’Internet. Parles anglès contemporani?  
 
Les línies de treball d'aquest curs són les següents: 
1. Treball competencial: metodologia i actualització lingüística.  
2. Aplicació a l'aula de les TIC (es farà servir l’entorn virtual Edmodo per penjar els materials). 
3. Aprenentatge cooperatiu. 
 
Totes les activitats que els participants duran a terme tindran un objectiu pràctic destinat a 
millorar la metodologia docent, a més dels coneixements de l'especialitat. Es potenciarà el 
treball autònom i l’aprenentatge cooperatiu. 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
anglès 



Preu: 
199,80 € + 10,00 € de material. 
 
Avaluació:  
Hi haurà una avaluació contínua i una prova d'avaluació final. 
 
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 crèdit 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 17/09/2019, 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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