CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs d’anglès per a joves de 14 a 18 anys
Curs semipresencial d'anglès per a joves a partir de tasques, del joc i de la descoberta mentre es
treballa al voltant de temes de la salut i el benestar per un món millor, pensant en la preparació i
capacitació per a proves de B1 i B2 d'anglès amb un fort component competencial d'expressió i
comprensió oral i escrita.
Professorat: Patrick Finley, Alex Garcia, Conor Montgomery i Teresa Navés
Destinataris del curs:
Alumnat jove de 14 a18 anys amb nivell d’anglès entre l’A2 i el B2 del Mar europeu comú de
referencia que contempla preparar-se per a les proves de certificació de B1 i B2 en un futur i vol
millorar les seves competències orals i la seva expressió escrita. El primer dia de curs tot
l’alumnat farà una prova per tal de distribuir-los en grups homogenis segons el seu nivell.
Durada:
60 hores (24 sessions de 2,5 hores, 12 sessions presencials i 12 sessions en línia)
Horari:
Divendres, 16.00 – 18.30 h
Dates:
23/10/20 – 30/04/21
Sessions presencials: 23/10/20, 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 i 16/04/21
Sessions en línia: 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 i 30/04/21
Objectius del curs:
1. Familiaritzar l'alumnat amb les tasques i les proves competencials com ara les de mediació
tant orals com escrites de les noves proves de B1 i B2.
2. Capacitar l'alumnat per a la superació de les proves de caràcter competencial de les
competències bàsiques de 4t de l'ESO i a les PAU.
3. Practicar les estratègies per rendir en les tasques comunicatives d'expressió oral i escrita de
les proves de B1 i B2 que no estan concebudes per a l'alumnat adolescent.
4. Fomentar l'expressió creativa oral i escrita que sovint no es treballa en l'ensenyament formal
de l'anglès a les escoles i instituts.
5. Crear una comunitat d'aprenentatge i corresponsabilització per a l'aprenentatge
semipresencial.
Programa del curs:
• Dimensió comunicativa:
- Comunicació oral: comprensió de textos orals. Ex Listening for specific purposes, to get the gist.
- Comunicació oral: producció de textos orals. Ex. Comunicar els nostres neguits i propostes.
- Comunicació escrita: comprensió lectora. Ex. Del microrelat als contes i històries breus.
- Comunicació escrita: producció de textos escrits. Ex. Opinion Essay, Pros and Cons.
- Reflexió sobre l'aprenentatge. Ex. Aprenentatge autònom i semipresencial d'idiomes.
• Dimensió de recerca i tractament de la informació. Ex. Ús de les TIC.
• Dimensió plurilingüe i intercultural. Ex. False friends, connectors.
Idioma en què s’imparteix el curs:
Anglès
Preu:
258,70 € + 10,00 € de material

Avaluació:
Hi haurà una avaluació continuada. S’haurà d’haver dut a terme almenys el 80% de les tasques
assignades i un 10% de les tasques proposades com a optatives i complementàries.
Caldrà haver fet la prova de preparació de nivell al qual es vol presentar en un futur. No suposa
haver d'aprovar la prova de preparació, però sí fer-la perquè el professorat pugui donar una
valoració a l'alumnat i a la família del nivell que prediu la prova (B1 o B2).
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat d’assistència que no té cap validesa oficial. Es
requereix una assistència/participació del 80% per obtenir-lo.
Matrícula:
• A partir del 17/09/2020, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.
• Hi ha una sola matrícula per a tots els nivells i el primer dia de classe els alumnes faran un
test per poder-los classificar per grups.
• 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.
Els pares o tutors dels alumnes menors de 16 anys haureu de signar les autoritzacions
pertinents (que trobareu al web) i ens les haureu de fer arribar abans de l’inici del curs per
correu electrònic a documentaciocursosespecials@eoibd.cat. La matrícula no es considerarà
definitiva fins que no s’hagin rebut les autoritzacions signades.
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:
 Els cursos requereixen dedicació a casa per part de l’alumne.
 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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