CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de preparació per a l'obtenció del certificat B1
(Anglès)

Destinataris del curs:
Persones interessades a presentar-se per lliure a la prova de certificació del nivell B1
d’anglès a les EOI.
Objectius del curs:
- Familiaritzar-se amb els objectius del Marc Europeu per al nivell B1.
- Dotar-se de les eines necessàries per comprendre una tipologia variada de textos, com a
ficció, diaris i revistes.
- Fomentar i desenvolupar les habilitats lectores i de comprensió oral que s’esperen d’ells
per al nivell corresponent.
- Fomentar i desenvolupar les habilitats d’expressió oral per comunicar-se amb eficàcia
entre dues o més persones.
- Establir unes estratègies de producció escrita adients amb els criteris del certificat oficial
de B1 i posar en pràctica el llenguatge narratiu i de les cartes informals.
Programa del curs:
- Requisits del Marc Europeu per al nivell B1.
- Producció oral i la seva millora en temes com pronunciació, fluïdesa, riquesa lingüística i
estructura del discurs.
- Foment de la lectura per aconseguir més rapidesa i millorar la riquesa lingüística.
- Foment de la comprensió oral mitjançant del visionat d’un ampli ventall de vídeos amb
registres, accents i ritmes diferents.
Estratègies i pràctica d'escriptura per a la realització de les tasques de la prova.
Les hores de classe es dedicaran plenament a treballar en les esmentades àrees de l’ús de
la llengua, comprensió lectora, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral. També es
donaran tasques per preparar a casa.
Els alumnes estaran constantment exposats a mostres de cada una de les destreses
exigides i amb el treball col·lectiu resoldran molts dels seus dubtes. El professor
desenvoluparà un paper de canalitzador amb l'objectiu que siguin els propis alumnes els
que treguin les seves conclusions i tinguin una part activa en el seu propi aprenentatge.
S'intentarà dedicar un temps similar a cada una de les destreses, sent alhora flexible segons
les seves necessitats.
L’Escola no es fa càrrec de la inscripció a la prova de certificació oficial ni en
garanteix la plaça. Per a més informació, consulteu la pàgina web del Departament
d’Educació.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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