CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de llengua hebrea, nivell 2.2
Professor: Jordi Casals
Destinataris del curs:
Persones interessades en l'aprenentatge de la llengua hebrea i que hagin assistit al curs de
llengua hebrea de nivell 2.1 a l'EOI o persones amb un coneixement bàsic de la llengua hebrea
corresponent a un nivell A2 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:
60 hores (30 sessions de 2 hores, 15 sessions presencials i 15 sessions en línia )
Horari:
Divendres, 16.00 - 18.00 h
Dates:
23/10/20 - 04/06/21
Sessions presencials: 23/10/20, 30/10/20, 13/11/20, 27/11/20, 11/12/20, 08/01/21,
22/01/21, 05/02/21, 19/02/21, 05/03/21, 19/03/21, 09/04/21, 23/04/21, 07/05/21 i
21/05/21
Sessions en línia: 06/11/20, 20/11/20, 04/12/20, 18/12/20, 15/01/21, 29/01/21, 12/02/21,
26/02/21, 12/03/21, 26/03/21, 16/04/21, 30/04/21, 14/05/21, 28/05/21 i 04/06/21
Lloc:
Aula 02
Objectius del curs:
1. Augmentar el vocabulari amb la lectura de textos més especialitzats sobre temes
d'actualitat i culturals.
2. Potenciar l'expressió oral donant opinions i informacions més articulades.
3. Aprofundir en els coneixements gramaticals, principalment amb l'ús del temps verbal futur.
4. Produir textos més llargs i articulats donant opinions o relatant situacions d'àmbit social o
cultural.
5. Entendre converses quotidianes i xerrades sobre temàtiques variades.
Continguts del curs:
-Competències comunicatives: expressar opinions complexes sobre temes d'àmbit cultural i
social.
-Gramàtica: el temps futur de la conjugació verbal dels verbs de la forma pa'al; flexió
pronominal de diverses preposicions; subordinació relativa, causal i temporal.
-Lèxic: lèxic relatiu a la societat i a la cultura, a la literatura i a la religió, a més d'expressions
quotidianes i de slang.
Idioma en què s’imparteix el curs:
hebreu, en la mesura del possible, i català/espanyol
Preu:
258,70 € + 10,00 € de material
Avaluació:
El 60% de l'avaluació serà continuada, mitjançant el lliurament de textos escrits periòdics, la
correcció d'exercicis i la pràctica oral a classe.

El 40% restant s'avaluarà amb dos exàmens: un per comprovar la correcta assimilació del
contingut inicial del curs i, sobretot, que s'hagi après a escriure i entendre correctament
l'alfabet; un altre al final del curs per comprovar que s'hagi pogut assimilar el contingut.
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació
del 80% per obtenir-lo.
Aquest curs correspon al nivell A2 del Marc europeu comú de referència.
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:
• A partir del 16/09/2020, 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.
Horari d’atenció al públic:
A causa de la COVID-19 l'atenció al públic per a tràmits administratius i/o per a informació en
general es farà de la següent manera:
- al telèfon 933 249 337: dimecres, de 12.00 a 14.00 h, i dijous, de 16.00 a 17.00 h.
- de forma telemàtica a través del correu electrònic cursosespecials.secretaria@eoibd.cat
- sempre que les circumstàncies així ho permetin, s’atendran presencialment amb cita prèvia
aquells casos que així ho requereixin. La petició es fa mitjançant correu electrònic. El centre
comunicarà a la persona sol·licitant via correu electrònic i/o telèfon el dia i hora concrets per a
la seva atenció al centre: dimarts, de 10.00 a 12.00 h, o dijous, de 17.00 a 19.00 h.
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.
 Aquest curs està pendent d’autorització.
 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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