
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Millora de la comprensió i de l'expressió oral
a través del cinema

Professor: Miguel Ángel León

Destinataris del curs:
Persones interessades en millorar la seva comprensió i expressió oral a un nivell avançat i que
tinguin acabat el 5è curs d'una EOI o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència). Les
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:
30 hores (10 sessions de 3 hores)

Horari:
Dilluns, 15.30 - 18.30 h

Dates:
14/10/19 – 16/12/19

Lloc:
Aula 23

Objectius del curs:
1. Poder entendre les peculiaritats de la llengua parlada: monòleg, diàleg, entrevista.
2. Poder entendre els punts principals i detalls dels diàlegs de les pel·lícules (frases fetes, sentit
implícit, argot, etc.) amb les seves referències culturals.
3. Millorar el lèxic específic en algunes àrees d'interès general: la feina, els mitjans de
comunicació, l’educació, la salut, les relacions interpersonals, la Història d'Espanya, els
problemes socials, etc.
4. Millorar l’expressió oral, prestant especial atenció a la fluïdesa, l’entonació i la fonètica
articulatòria de les paraules.

Programa del curs:
1. Solas (Benito Zambrano, 1999). Dones i precarietat.
2. Los lunes al sol (Fernando León, 2002). La crisi econòmica i l’atur.
3. Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003). La violència de gènere.
4. La mala educación (Pedro Almódovar, 2004). Religió i homosexualitat als anys de “la
movida”.
5. El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006). Contes monstruosos per no dormir després
de la Guerra Civil Espanyola.
6. Gordos (Daniel Sánchez Arévalo, 2009). Anorèxia, bulímia i el tractament de la identitat a
través del cos.
7. Y también la lluvia (Icíar Bollaín, 2010). Colonització o cooperació: la mirada cap a l’altre.
8. Una pistola en cada mano (Cesc Gay, 2012). El desencant generacional o la vida continua.
9. La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014). Cartografies de l’Espanya negra del
postfranquisme.
10. Perfectos desconocidos (Álex de la Iglesia, 2017). Màscares digitals en el segle XXI.

Idioma en què s’imparteix el curs:
espanyol



Preu:
199,80 € + 10,00 € de material.

Avaluació:
-Escriure una crítica d'una seqüència / d'un curt des del punt de vista de l'anàlisi social tenint en
compte els aspectes socials i culturals vistos durant el curs.
-Desenvolupar per escrit un tema social posant en paral·lel dues pel·lícules del cicle, tenint en
compte els aspectes gramaticals vistos durant el curs.

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 pendent de ser 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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