CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curs de preparació per a l'obtenció del certificat C1
(Anglès)
Destinataris del curs:
Persones que tenen un nivell C1 sense acreditar i voldrien preparar-se per poder
presentar-se a les proves per a l'obtenció d'un certificat de C1 de les EOI.
Durada:
30 hores (6 sessions de 2,5 hores presencials i 6 sessions asincròniques de treball
autònom amb possibilitat d'alguna tutoria individual o en petit grup sincrònic en dies i
hores a convenir.)
IMPORTANT: Atesa la nova normativa del 29 d’octubre sobre la presencialitat de
professors i alumnes als centres docents, tots els cursos especials s’han de dur a
terme 100% en línia fins a nou avís.
Objectius del curs:
- Conèixer els objectius que descriuen el nivell C1 de competència lingüística.
- Practicar les destreses d'expressió oral i escrita, rebent consells de millora i perfeccionant.
- Practicar les estratègies de lectura i de comprensió oral per tal de realitzar les tasques
d'avaluació amb èxit.
- Rebre assessorament sobre l'estudi autònom per a la realització de la prova de certificat
de nivell C1.
Programa del curs:
- Estratègies orals d'interacció per al debat de temes en parelles i per a la preparació de
presentacions breus individuals
- Pràctica i correcció de la producció oral (pronunciació, accentuació i entonació, ús de la
llengua i organització del discurs)
- Pràctica de la lectura i l'escolta, i d'estratègies de comprensió dels implícits i sentits
metafòrics; capacitat de síntesi i de copsar estils i tipologia textuals diverses, així com
accents i parles
- Estratègies i pràctica d'escriptura per a la realització de les diferents parts de la prova
El curs plantejarà tasques individuals i en parelles o grups, segons la finalitat de cada tasca.
També es donaran instruccions per al treball autònom que s'ha de fer en línia i de manera
asincrònica entre sessió i sessió.
Els alumnes es familiaritzaran amb mostres de cadascuna de les destreses exigides i amb el
treball col·lectiu aprendrem tècniques de reconeixement i millora de les destreses
lingüístiques.
L’Escola no es fa càrrec de la inscripció a la prova de certificació oficial ni en
garanteix la plaça. Per a més informació, consulteu la pàgina web del
Departament d’Educació.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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