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Corso di civiltà italiana per principianti 
(Curs d'introducció a la cultura italiana) 

 
Aquest curs t’ajudarà a introduir-te en el món de l’italià per poder adquirir un mínim de 
coneixements lingüístics i, així mateix, descobrir curiositats de la civilització italiana a través 
de temes de la realitat actual i del passat. Tot això sense moure’t de casa! 
 
Professorat:  
Opció A) Isabel Fernández 
Opció B) Montse Cañada 
 
Destinataris del curs: 
Persones interessades a descobrir i/o aprofundir en la cultura italiana i adquirir coneixements 
bàsics de llengua per tal de poder entendre una mica l'italià i seguir aprenent de manera 
autònoma. 
 
Durada:  
30 hores  (10 sessions de 3 hores)  
 
Es farà atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Moodle. 
 
Horari:  
Opció A) 10.00 – 12.15 h (atenció directa) 
Opció B) 16.00 – 18.15 h (atenció directa) 
 
(75% atenció directa + 25 % treball individual i tutories) 
 
Dates: 
06/07/20 – 17/07/20  
 
Objectius del curs: 
1. Descobrir / Aprofundir aspectes culturals del Bel Paese.  
2. Prendre contacte amb la llengua italiana a través de la seva cultura.  
3. Acostumar l'oïda als sons de l’italià.  
4. Ser capaç de comprendre textos senzills orals i escrits en italià.  
5. Adquirir nocions molt bàsiques de la llengua italiana.  
6. Ampliar el vocabulari a través de la lectura i la comprensió oral.  
7. Produir petits textos en un context familiar i quotidià.  
8. Potenciar la discussió, l’expressió d’opinions i el debat  
9. Fomentar l’aprenentatge autònom i integrar estratègies per seguir aprenent fora de l’aula. 
 
Programa del curs: 
- In giro per l’Italia (Geografia)  
- Luoghi comuni (Els estereotips)  
- Italiani famosi (Italians al món)  
- Paese dei mammoni (La família italiana)  
- Gli italiani in cucina (La cuina)  
- Il made in Italy (La moda i el disseny)  
- Musica italiana di oggi e di sempre (Música)  
- L’arte (Arquitectura, pintura, cinema...)  
- L’Italia delle feste (Festes i tradicions: Krampus, Palio, Carnaval...)  
- Le vacanze degli italiani (Turisme) 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
italià, català i castellà 



 
Preu: 
169,80 €  
 
Avaluació:  
L’avaluació serà contínua (formativa). Es portarà a terme tenint en compte l'assistència i la 
participació activa a les sessions i la complexió de les tasques encomanades de treball a casa, 
ja siguin individuals, en parelles o en petits grups (enregistraments àudio i/o vídeo, recerca de 
continguts culturals i presentació davant dels companys, tasques d'expressió i interacció oral 
i/o escrita, escriptura col·laborativa a wikis...). 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                      Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 37  www.eoibd.cat  cursosespecials.secretaria@eoibd.cat  


