CURSOS INTENSIUS D’ESTIU 2018

ANGLÈS I FRANCÈS

QUÈ SÓN?
Durant el mes de juliol, l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà ofereix cursos intensius de 30
hores d’anglès i francès. Els cursos d’estiu estan emmarcats en els nivells estàndard de les
escoles oficials d’idiomes (equivalents als respectius nivells del Marc Europeu Comú de
Referència), però s’adapten al màxim al perfil de cada grup, als interessos dels alumnes i a les
seves possibilitats.
OBJECTIUS
L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’activen els recursos lingüístics necessaris
perquè l’alumnat utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina
amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi (xerrades,
conferències, obres de teatre i altres activitats culturals).
IDIOMES I NIVELLS

ANGLÈS:
Curs d’actualització lingüística i conversa de nivell B1.
FRANCÈS:
Curs d’actualització lingüística i conversa de nivell A2.
DATES: DEL 2 AL 13 DE JULIOL DE 09:30 A 12:30 (30 HORES DE DURADA)
PREU: 158,80€ (regulats segons l'Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de
22.06.2012)
EDAT MÍNIMA: 14 ANYS (O FER-LOS DURANT EL 2018)
AVALUACIÓ I CERTIFICAT
Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat sempre que s’hagin assolit els
objectius del curs i s’hagi assistit al 80% de les classes.
Alumnes universitaris
Algunes universitats reconeixen els cursos intensius de les EOI com a crèdits d’idioma de lliure
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Professorat d'educació primària i secundària
Una vegada finalitzat i superat qualsevol dels nostres cursos d'estiu, podreu enviar una fotocòpia
compulsada del certificat al Departament d'Ensenyament perquè l'incorporin al vostre registre
de formació XTEC.

MATRÍCULA I TEST DE NIVELL
Les persones que no tinguin un nivell acreditat hauran de fer un test d'anivellament. Tot seguit,
realitzaran la matrícula amb el corresponent pagament i l'escola els assignarà una plaça en el
curs corresponent.
Les persones que acreditin un nivell de llengua es podran matricular en el nivell corresponent a
la titulació presentada.
Per als cursos d'estiu no es fa cap sorteig de places.
DATES
PRESENCIAL

MATRÍCULA Del 2 de maig al 29 de juny o fins que s’acabin les places
De dilluns a divendres de 09:30 a 13:30 i els dilluns, dimecres i dijous de
16:00 a 19:00h
- 1 fotografia de carnet (només nous alumnes de l’escola)
DOCUMENTACIÓ
- Fotocòpia del DNI (només nous alumnes)
- Acreditació del nivell de llengua (si voleu acreditar el nivell)
DATES TEST DE NIVELL
A determinar (sereu convocats per l’escola)
El pagament del curs es farà per Servicaixa amb l’imprès que es donarà en
PAGAMENT
el moment de la matrícula.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. En aquest
cas, es retornarà l’import de la matrícula.
No es retornarà l’import de la matrícula, en cas de renúncia per part de l’alumne un cop
començat el curs.
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB L’ESCOLA
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DEL BERGUEDÀ – CAMÍ DE PEDRET, 2 (08600) BERGA –
eoibergueda@xtecat.cat

