DURADA: 30 HORES (15 SESSIONS)
DEL 04 OCTUBRE AL 07 DE FEBRER
HORARI: DIJOUS DE 19.00 A 21.00

Perfectionnement langue
et civilisation vers le C1

CORREU ELECTRÒNIC: eoiosona@xtec.cat
Telèfon: 93 889 38 30
Horari d’atenció al públic:
Matins: 09.30-13.30
Tardes de dilluns a dijous: 15.30 – 19.30h

Informació general
Oferir als alumnes que han obtingut el certificat B2 o que tinguin el nivell, la possibilitat de continuar
aprofundint en la societat i la cultura francesa, fent èmfasi en la comprensió i expressió oral així com en
l’expressió escrita.

Objectius
 Conèixer la societat francòfona contemporània, des d’un punt de vista social, religiós, intel·lectual,
artístic, literari, tècnic i professional.
 Treballar les competències comunicatives: expressió oral i escrita i la comprensió oral i escrita.
 Aprofundir el lèxic dels temes treballats.
 Millorar l’expressió oral i la pronunciació.

Requisits: Tenir mínim 16 anys en el moment de formalitzar la matrícula i un nivell de B2.
Preu: 199,80€ (Consulteu les bonificacions i exempcions aplicables a la pàgina web de l’EOI)
Matrícula:

Presencialment a partir de divendres 21 de setembre a l’Escola Oficial d’Idiomes en l’horari
d’atenció al públic detallat. És imprescindible portar fotocòpia del DNI i document acreditatiu del nivell si
s’escau. En cas contrari, concretarem dia i hora per fer prova de nivell. El preu del curs s’ha de fer efectiu en
el moment de fer la matrícula.

Avaluació: Contínua i progressiva. Es tindrà en compte la participació a classe i la producció regular
d’escrits i de produccions orals.

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 crèdits d'idiomes de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement. Aquest curs està
reconegut com a formació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

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.
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