
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de llengua gallega, nivell inicial

Professora: Ana Escourido

Destinataris del curs:
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua i/o cultures gallegues i que no tinguin cap
coneixement d'aquest idioma.

Durada:
40 hores  (8 sessions de 2,5 hores més 20 hores en línia)

Horari:
Divendres, 17.00 – 19.30 h

Dates:
14/02/20 - 05/06/20

Les sessions presencials tindran lloc els dies 14 i 28 de febrer, 13 i 27 de març, 17 d’abril, 8 i 22
maig i  5 de juny.

Lloc:
Aula 23

Objectius del curs:
1. Entendre textos orals amb frases, expressions i vocabulari habitual relacionat amb temes

d’interès personal.
2. Extreure la informació necessària de textos escrits senzills que tracten temes d’àmbit

quotidià.
3. Comunicar-se en activitats habituals que requereixen un intercanvi simple i directe

d’informació.
4. Participar en converses breus amb certa comoditat.
5. Fer descripcions i presentacions d’altres persones, de la seva feina, de les activitats diàries,

gustos, objectes, etc.
6. Produir textos sobre qüestions habituals, en què s’utilitzi vocabulari freqüent i els connectors

més habituals.
7. Realitzar narracions breus sobre diversos temes del seu interès.
8. Desenvolupar estratègies que permetran a l’alumnat assolir un aprenentatge autònom de la

llengua.
9. Emetre opinions breus sobre persones, fets o situacions.

Programa del curs:
1. Donar i demanar informació general i bàsica sobre persones, llocs i objectes.
2. Saludar, presentar-se a algú i acomiadar-se’n.
3. Fer suggeriments, invitacions i donar instruccions mínimes.
4. Descriure persones, objectes i llocs.
5. Expressar i preguntar sobre estats d’ànim.
6. Expressar i preguntar per preferències i gustos.
7. Mostrar acord o desacord amb alguna cosa.
8. Relatar un esdeveniment en present o passat pròxim.
9. Expressar intencions i propòsits amb relació al futur pròxim.
10.Oferir consells i recomanacions.
11. Justificar l’opinió sobre un tema d’àmbit general.
12. Localització de les ciutats i pobles més importants de Galícia.
13. Informació sobre algun esdeveniment rellevant de tipus polític, social, cultural, esportiu, etc.
14.Observació de la situació lingüística del gallec a la Galícia actual.
15. Informació sobre costums i activitats característiques dels gallecs.
16.Adequació a la situació comunicativa.



17.Organització i coherència del text oral o escrit.
18.Cohesió interna del discurs.
19.Gramàtica, ortografia, fonètica, entonació i lèxic.

Idioma en què s’imparteix el curs:
gallec

Preu:
189,40 €

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.

Es faran activitats inicials durant les primeres sessions per tal de conèixer les necessitats i
preferències de l’alumnat i diagnosticar-ne el nivell per adequar l’ensenyament a les seves
necessitats.

En acabar cada unitat es farà una tasca final de control. Així mateix, al final del curs l’alumnat
haurà de superar una prova escrita en què s’inclouran les quatre habilitats diferenciades.

Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per
obtenir-lo.

Aquest curs capacita l’alumnat per presentar-se al Celga 1 (https://www.lingua.gal/o-
galego/aprendelo/celga-1).

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit d'idiomes de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Matrícula:
• A partir del 13/01/2020, 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


