
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 
Curs de llengua urdú,  nivell 1.1 

 
 
Professor:  Hafiz Yar 

 
Destinataris del curs: 
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua urdú i que no tinguin cap coneixement 
d'aquest idioma.  
 
Durada:  
60 hores  (30 sessions de 2 hores) 
  

Horari:  
Divendres, 18.00 – 20.00 h 
 
Dates: 
18/10/19 – 19/06/20 
 

Lloc: 
Aula 43 
 

Objectius del curs: 
- Saber comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques quotidianes que requereixin intercanvis 
senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.  
- Saber descriure aspectes del seu passat i el seu entorn, així com qüestions relacionades amb 
les seves necessitats immediates. 
- També es dedicarà especial atenció a la cultura i a les tradicions del Subcontinent (música, 
història, celebracions, etc.).  
 
Continguts del curs: 
- Escriptura: l’alfabet Nastaliq, puntuació i aerab (zer, pesh, shad) 
- Gramàtica: pronoms personals, verb hona (ser/estar), pronoms interrogatius, adjectius 
possessius, singular/plural, gènere, posposicions, casos, articles, present simple (-ta/ -te/ -ti), 
present continu (raha/ rahe/rahi hai), agradar/no agradar, necessitar, negacions, imperfet (-tha/ 
-the/ -thi), adverbis de temps, de lloc, de quantitat, estructura de la frase en urdú, futur (-unga/ 
-unge /-ungi), verb trobar (milna), passat continu, expressar opinions, verb poder/ser capaç de 
(sakna) 
- Vocabulari: salutacions, com presentar-se, descriure la família, expressions formals i informals, 
números, parts del cos, menjar, moments del dia, dies de la setmana, mesos, estacions, donar 
indicacions, pel·lícules de Bollywood i Lollywood, anar de compres, moda, viatjar (com reservar 
un bitllet o un hotel), horaris de transport, festivals, tradicions, música tradicional i actual 
(instruments, tipus de música, cantants més famosos, etc.), una mostra de poesia, el ghazal,...   
- Comprensió i expressió oral relacionades amb el vocabulari après a cada sessió.  
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
Urdú, català i castellà 
 
Preu: 
266,80 € + 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 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.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 37  www.eoibd.cat  cursosespecials.secretaria@eoibd.cat  


