CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE
PERFECCIONAMENT

Mir fehlen die Worte...nicht!
Reforç oral (A2+/B1)
Professor: Michael Riebenbauer
Destinataris del curs:
Persones interessades en millorar i aprofundir l'expressió oral, la fonètica i les estratègies de
comunicació en alemany i que tinguin un nivell mí ni m de llengua corresponent d’A2 del
Marc europeu comú de referència.
Durada:
30 hores (15 sessions de 2 hores)
Horari:
Dilluns, 09.15 – 11.15 h
Dates:
14/10/19 - 10/02/20
Lloc:
Aula 53
Objectius del curs:
- Millorar l'expressió oral pel que fa a la pronúncia, el ritme i l'entonació.
- Millorar la pronunciació.
- Aprendre a utilitzar les estratègies comunicatives pròpies de les converses a diferents
entorns i les presentacions.
- Millorar la correcció i la fluïdesa de l’expressió oral eliminant els vicis fossilitzats.
Programa del curs:
- Fer anuncis públics i presentacions breus -assajades prèviament- que versin sobre temes
habituals.
- Poder parlar i donar explicacions sobre opinions, plans o accions.
- Narrar històries, experiències o esdeveniments i descriure aspectes quotidians de l’entorn
referits a persones, llocs, experiències de treball o estudi, objectes i activitats habituals.
- Fer comparacions o parlar d’allò que plau o no.
- Actuar amb un cert grau d’eficàcia en situacions habituals que poden tenir lloc en
comerços, restaurants i hotels, entre d’altres.
Idioma en què s’imparteix el curs:
Alemany
Preu:
158,80 € + 10,00 € de material.

Avaluació:
- Presentació en grup
- Presentació a classe utilitzant ajudes visuals
- Realització de diverses activitats orals al llarg de l'activitat formativa
- Aportació de contribucions a les sessions
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80%
per obtenir-lo.
Matrícula:
• A partir del 18/09/2019, 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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