
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

Es war einmal... 
Treballem la llengua oral i escrita a través d'històries i contes 

 
 
Vols aprendre alemany de manera natural (rebent els recursos necessaris), intuitiva i sense 
adonar-te'n? Aquest és el teu curs! 
 
Professor: Pilar Gómez 
 
Destinataris del curs: 
Persones que tinguin interés en textos narratius alemanys, que vulguin practicar la llengua 
oral i escrita i que tinguin un nivell de llengua corresponent com a mínim al nivell B1 del Marc 
europeu comú de referència. Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer 
una prova. Un cop matriculats, us indicarem com fer-ho a través del correu electrònic. 
 
Durada:  
30 hores  (10 sessions de 3 hores)  
 
Es farà 50% d’atenció directa a l’alumnat amb Zoom i la resta amb Google Classroom. 
 
Horari:  
09.00 – 10.30 h (atenció directa) 
 
Dates: 
29/06/20 – 10/07/20  
 
Objectius del curs: 
L'objectiu principal del curs és donar un espai als alumnes per adquirir l'alemany de manera 
natural. Alguns objectius concrets seran:  
- perfeccionar recursos discursius orals i escrits i adquirir-ne de nous  
- aprofundir vocabulari relacionat amb històries i amb temes d'interés general (inclosos a les 
històries)  
- adquirir estratègies que permetin als alumnes un ús natural i fluid de l'idioma (tant oral com 
escrit). 
 
Programa del curs: 
- A cada sessió es tractarà una història diferent, que pot cobrir diferents temàtiques.  
- Cada història serà introduïda de manera oral o escrita. 
- Es treballarà el vocabulari rellevant per tal de proporcionar un input ric per poder portar a 
terme posteriorment o bé exercicis relacionats amb la història o bé un producte propi.  
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
alemany 
 
Preu: 
169,80 €  
 
Avaluació:  
- Hi haurà una avaluació contínua, tenint en compte l'assistència i la participació activa a les 
sessions.  
- Es valoraran els exercicis orals o escrits que els alumnes poden fer de manera asíncrona. 
Això implica productes com ara explicar (de manera oral o escrita) una història, una 
experiència relacionada amb la història, o crear una història visual (curtmetratge o presentació 
powerpoint amb narració). 
 



 
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 
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de 
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el 
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
- 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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