Cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament Curs 2016-2017

CAMÍ AL C1: Curs d'anglès avançat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
de Badalona

Curs de llengua instrumental
Professor: Sr. Òscar Ramírez Molina, docent i assessor autònom
Camí al C1 és un curs de llengua instrumental que té per objectiu millorar els nostres coneixements de la llengua
anglesa per tal d’assolir el nivell òptim per accedir al curs de C1.
C1. Repassarem els continguts lexicals i gramaticals
tot practicant la comprensió i l’expressió escrites
escrit i orals a través de temes d’actualitat, de cultura, de societat.
societat
Destinataris del curs:
El curs està adreçat a l’alumnat
alumnat d’anglès que tingui un nivell avançat,, hagi cursat el 5è d'EOI
d
o estigui en
possessió del nivell B2
2 en llengua anglesa.
Durada: 60 hores (30 sessions de 2 hores)
Idioma en què s’imparteix el curs: anglès
Horari: dimecres de 18:30 a 20:30 hores
ores
Lloc: Aula 11
Data: del 28 de setembre al 31 de maig (no hi haurà classe els dies 8 i 15 de febrer)
Preu: 266,80 €
Objectius del curs:
Utilitzar l’ idioma amb flexibilitat i eficàcia, adaptant-se
adaptant se amb precisió i coherència al context, a les
intencions i als interlocutors.
Utilitzar un repertori de recursos prou ampli i ric, tant lingüístics com no lingüístics, per comunicar-se
comunicar
gairebé sense esforç.
Comprendre textos escrits i orals, extensos i complexos, de diferents tipologies, formats i temes, en les
varietats estàndard de la llengua i en diversos registres.
Identificar i valorar les normes i convencions socials de les comunitats on es parla l’ idioma objecte
d’estudi, a partir de l’experiència de les pròpies normes i convencions, en contextos plurilingües i
pluriculturals.
Establir un control conscient sobre els factors que condicionen el procés d’aprenentatge per tal d’assumird’assumir
ne la gestió i poder formular fites pròpies.
Continguts:
Unitat 1: Fer plans i preparatius. Escriure relats i presentar-los.
presentar
Temps verbals.
verbals El·lipsi. Formes futures.
Lèxic: Internet.
Unitat 2: Demanar clarificacions. Pronúncia: sons. Modals i determinants. Lèxic: les arts, el cinema, la
música i la literatura.
Unitat 3: Gestionar una conversa. Notícies: recepció i producció. Pronúncia: l'accent
l'accen sil·làbic. Clàusules de
participi. Lèxic: mitjans de comunicació.
Unitat 4: Negociar. Registre de discurs en funció de l’ interlocutor i la situació. La veu passiva. Lèxic:
Comerç i globalització.
Unitat 5: Fer presentacions i escriure propostes. Condicionals real i unreal. Lèxic: probabilitats i
estadístiques.

Avaluació:
Hi haurà una avaluació contínua i una prova d'avaluació final:
Participació activa a les sessions
Presentació del treball
Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.
Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit 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'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
Atenció al públic i matrícula:
Presencial del 5 al 27 de setembre o fins que s’acabin les places.
Matins de 10h a 13h i tardes de 16h a 18h30 (divendres tarda tancat).
Documentació
- 1 fotografia mida carnet pel nou alumnat
- DNI
- acreditació del nivell de llengua*
El pagament del curs i del material (si s’escau) es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà en el
moment de la matrícula.

* La matrícula de les persones que hagin de fer l’entrevista no serà definitiva fins que el professor no hi doni el
vistiplau. En cas de no tenir el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
No es retornarà l’import de la matrícula, en cas de renúncia per part de l’alumne.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.

