
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 
 
 

Curs de llengua hindi,  nivell 1.1 
 
 
Professora:  Deepti Golani 

 
Destinataris del curs: 
Persones interessades en l'Índia, sigui per negocis, pel bollywood, pel ioga o per la cultura en 
general o que tinguin previst a viatjar a l'Índia i que no tinguin cap coneixement d'aquest idioma.  
 
Durada:  
60 hores (30 sessions de 2 hores) 
  
Horari:  
Divendres, 16.00 – 18.00 h 
 
Dates: 
18/10/19 – 19/06/20  
 

Lloc: 
Aula 47 
 

Objectius del curs: 
1. Conèixer bé l’alfabet hindi.  
2. Aprendre conceptes bàsics de gramàtica. 
3. Llegir i escriure frases senzilles. 
4. Donar i rebre informació personal en hindi. 
 
Continguts del curs: 
- Alfabet devangari 
- Quatre habilitats: llegir, escriure, escoltar i parlar 
- Salutacions 
- Família i amics 
- Detalls personals 
- Preguntar adreces 
- Demanar informació 
- Estructures gramaticals 
 
- L'ensenyament seguirà un mètode participatiu i es complementarà amb informació sobre 
aspectes lingüístics i culturals del país.  
- Es treballarà amb les lletres llatines fonèticament adequades a l’hindi, i a poc a poc aprendrem 
a utilitzar l’alfabet devanagari per escriure. 
- Al principi es farà més èmfasi en l’expressió oral per adquirir la pronunciació adequada i a cada 
classe es practicaran converses quotidianes.  
- Posteriorment s’enfocarà l’atenció cap a l’expressió escrita.  
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
hindi i català/espanyol 
 
Preu: 
266,80 € + 10,00 € de material 
 
 
 
 



Avaluació:  
Al final del curs l’alumnat haurà de superar una prova oral i escrita.  
 
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.  
 
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 
• 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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