
 

 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

Curs de llengua hebrea,  nivell 2.1 
 
 
Professor:  Jordi Casals 

 
Destinataris del curs: 
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua hebrea i que tinguin un coneixement de la 
llengua hebrea corresponent aproximadament al nivell A2 o que hagin assistit al curs de llengua 
hebrea 1.3 de 60 hores de l'Escola Oficial d’Idiomes. 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:  
60 hores  (30 sessions de 2 hores) 
  
Horari:  
Divendres, 16.00 - 18.00 h 
 
Dates: 
18/10/19 – 19/06/20 
 

Lloc: 
Aula 62 
 

Objectius del curs: 
- Potenciar la comprensió i l’expressió oral de l’alumnat a traves de l’audició i el comentari de 
textos sobre temàtiques culturals i socials, així com de converses d’àmbit quotidià i de la seva 
simulació a l’aula.   
-Ampliar els coneixements gramaticals per tal de poder-se expressar en contextos més variats. 
Potenciar l’ús del temps passat dels verbs actius i introduir l’ús del temps futur de les mateixes 
formes verbals actives. Aprendre a declinar les preposicions més freqüents amb els pronoms 
personals.  
- Augmentar el coneixement lexical amb un vocabulari variat.  
- Extreure la informació necessària de textos escrits.  
- Produir textos breus amb vocabulari freqüent, en present, passat i futur, amb els connectors 
més habituals per tal de formar frases coordinades però també amb subordinades d’ús comú 
(causals, condicionals, temporals). 
- Desenvolupar estratègies que permetran a l’alumnat assolir un aprenentatge autònom de la 
llengua. 
 
Continguts del curs: 
- Expressar recomanacions, drets i obligacions. 
- Expressar opinions sobre temes concrets d’interès general. 
- Expressar-se en present, passat i futur. 
- Conèixer usos i costums de la cultura jueva (conèixer personatges importants de la història del 
judaisme i també peculiaritat socials com pot ser la vida en els kibutzim). 
- Llegir i comentar poemes, a més de textos en prosa- 
- Conèixer la composició social i identitària de la població israeliana.  
- Frases nominals i verbals en present, passat i futur 
- Conjugació dels verbs en passat de totes les formes actives (paal, piel, hifil i hitpael) i 
expressió d’accions habituals en el passat 
- Conjugació dels verbs en futur de les formes paal i piel 
- Les preposicions i les seves flexions pronominals 
- Subordinació: frases relatives, causals, consecutives, condicionals i temporals 
- Lèxic relacionat amb la història i la cultura jueves 
 



 

- Lèxic relacionat amb la vida a Israel (i útil a l’hora de viatjar-hi) 
- Lèxic relacionat amb la societat israeliana  
- Lèxic relacionat amb festivitats i celebracions    
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
hebreu 
 
Preu: 
266,80 € + 10,00 € de material 
 
Avaluació:  
L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, integradora i personalitzada, 
per tal de valorar el progrés de l’alumnat i contrastar els objectius establerts amb els resultats 
que s’obtinguin.  
 
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 
• 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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