
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 
 

Introducció a la cultura francòfona i a la llengua francesa 
 
 
Tastet de diferents temes que ens permetran apropar-nos no només a la cultura del nostre 
país veí sinó també a la de països que comparteixen la llengua de Molière com ara el Canadà, 
una gran part dels països africans i altres països membres de l'Organització Internacional de la 
Francofonia (OIF). 
 
Professora: Eva Romagosa 
 
Destinataris del curs: 
Persones interessades a fer un primer tast de la cultura i la llengua francesa i que no tinguin 
coneixements previs de francès.  
 
Durada:  
30 hores  (15 sessions de 2 hores)  
 
Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i Moodle. 
 
Horari:  
10.00 – 12.00 h (100% atenció directa -grup sencer o subgrups-) 
 
Dates: 
06/07/20 – 24/07/20  
 
Objectius del curs: 
- Reconèixer diferents aspectes propis de la cultura francesa i d'altres països amb el francès 
com a llengua principal. 
-Referir-se a temes i qüestions properes, formulant i responent preguntes relacionades amb 
els temes tractats i comparar-los amb els de la seva cultura d'origen. 
- Interactuar d’una manera molt senzilla, utilitzant un vocabulari molt bàsic per poder "viatjar" 
pels països de parla francesa. 
 
Programa del curs: 
- Viatges 
- Gastronomia 
- Societat 
- Literatura 
- Cinema 
- Art 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
francès, català i castellà 
 
Preu: 
169,80 €  
 
Avaluació:  
El sistema de avaluació serà per avaluació contínua, recollint les notes obtingudes durant el 
curs, i des del primer dia, a les activitats  individuals i en grup. També es tindrà en compte 
l'assistència. 
 
 
 



 
Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una participació 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'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, 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. 
 
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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