
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  
 

 
Curs de llengua urdú per a joves nadius 

 
Vine a dominar la teva llengua materna i fes-te adquireix la capacitat de treballar en urdú. 
Junts apujarem de nivell el teu urdú per sempre. 
 
Professor:  Hafiz Muhammad Yar 

 
Destinataris del curs: 
Joves d'origen pakistanès d'entre 14 i 16 anys aproximadament, de pares pakistanesos, nascuts 
a Catalunya o que hi hagin vingut de petits. 
 
Durada:  
60 hores (30 sessions de 2 hores, 15 sessions presencials i 15 sessions en línia ) 
  
Horari:  
Divendres, 15.45 – 17.45 h 
 
Dates: 
23/10/20 - 04/06/21 
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, 16/04/21, 30/04/21, 14/05/21 i 28/05/21 
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, 23/04/21, 07/05/21, 21/05/21 i 04/06/21   
 

Lloc: 
Aula 45 
 

Objectius del curs: 
1. Consolidar la lectoescriptura de manera que puguin llegir amb fluïdesa.  
2. Familiaritzar els estudiants, parlants d’un urdú molt casolà i familiar, amb la llengua estàndar 
i el registre periodístic, així com amb els diferents mitjans de comunicació paquistanesos, tant 
convencionals com a les xarxes. 
3. Contactar amb la literatura paquistanesa i al mateix temps ampliar vocabulari. 
4. Poder escriure el seu CV en urdú i defensar-lo. 
5. Practicar l’expressió oral a l’entrevista de feina. 
 
Programa del curs: 
- Llegir i escriure és bufar i fer ampolles. 
- Què és notícia avui? 
- La flor del gessamí  
- Treballar al Pakistan 
 
Idioma en què s’imparteix el curs:  
Urdú 
 
Preu: 
258,70 € + 10,00 € de material 
 
Avaluació:  
Hi haurà una avaluació continuada i una prova d'avaluació final. 
 
Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència/participació 
del 80% per obtenir-lo.   
 
 



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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