
 

 

     
  
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 

 
Introducció a la llengua i la cultura catalanes 

 
Sensibilització i primer contacte amb la llengua i la cultura catalanes des d'un enfocament 
comunicatiu i integrat del conjunt de les habilitats comunicatives i de la mediació 
lingüisticocultural.  
 
Professora: Ares Llop 
 
Destinataris del curs: 
Persones, sense coneixements previs de la llengua, amb interès per descobrir la llengua i la 
cultura catalanes. 
  
Durada:  
30 hores  (15 sessions de 2 hores)  
 
Es farà atenció directa a l’alumnat amb Google Meet i la resta amb Google Classroom. 
 
Horari:  
10.00 – 12.00 h 
 
(100% d’atenció directa la primera setmana i 50% d’atenció directa la resta de setmanes) 
 
Dates: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objectius del curs: 
- Continguts lingüístics:  
Presentar-se i demanar que algú s’identifiqui; intercanviar informació personal i d'altres; 
intercanviar informació sobre un lloc; demanar i dir què es fa habitualment i puntualment; 
demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs; demanar i dir on viu algú; 
descriure l’habitatge i l’entorn; explicar qui i com són els veïns; expressar sentiments i estats 
d’ànim; explicar com són les persones de manera senzilla; intercanviar informació sobre 
menjars típics i hàbits alimentaris; expressar gustos i preferències; entendre i produir 
intercanvis lingüístics per comprar aliments i per anar a un restaurant.  
- Continguts socioculturals: 
Presentar el domini geogràfic i el marc (socio)lingüístic del català; introduir costums, rutines 
en el marc del calendari dels Països Catalans i presentar descripcions d’espais i persones a 
través de referents geogràfics i personals de la cultura. 
 
Programa del curs: 
- Lèxic: números; alfabet; països i els gentilicis corresponents; lèxic de benvinguda, comiat i 
cortesia; lèxic dels vincles familiars i professionals; els dies de la setmana, els mesos de l’any, 
les estacions; habitatge i establiments comercials; aficions; menjars; descripció física i 
caràcter; descripció de llocs; verbs d’accions quotidianes o habituals. 
- Morfologia: articles; connectors textuals senzills; demostratius; indefinits; locatius; 
possessius; ús i ortografia dels pronoms forts, pronoms febles (verbs pronominals), introducció 
d’hi, pronoms d’objecte directe; ho atributiu; verbs (ir)regulars de la 1a, 2a i 3a conjugació 
més habituals 
- Continguts socioculturals: introducció a la sociolingüística i domini del català, costums, 
territori i referents culturals. 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
català  



 
Preu: 
169,80 €  
 
Avaluació:  
- Avaluació continuada de les 5 competències per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües 
(CE, CO, EE, EO i ML), a partir de l’observació de l'adquisició de la llengua per part dels 
alumnes (durant les classes en línia, revisió del treball autònom de cada alumne, qüestionaris 
sobre lèxic i gramàtica, tasques i produccions escrites lliurades).  
- Exposició oral individual final en català com a mostra dels coneixements adquirits. 
 
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 29/05/2020 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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