
CONT   

B2+ CONTEMPORARY ENGLISH  2 
 

   

 

 
 

B2+ 
CONTEMPORARY 
ENGLISH  

DURADA: 68 HORES (34 SESSIONS) 

Del 30 SETEMBRE 2020 al 16 JUNY 2021 

HORARI: DIMECRES DE 18.30 A 20.30H 

PROFESSORA: ROSA LICATA 

 
   
 

Informació general 

Oferir als alumnes la possibilitat d'un curs d'anglès actual, fent èmfasi no només en la història, que ajuda a explicar com 
s'ha arribat al moment present, sinó també en les diferents varietats lingüístiques, principals trets culturals, maneres de 
parlar i pronunciar segons el territori i la classe social, i com es reflexa tot això en la literatura i altres formes d'art.  

Objectius 

ü Donar les eines comunicatives perquè els alumnes es puguin desenvolupar en qualsevol circumstància actual en la 
qual l'anglès sigui la llengua vehicular. 

ü Entendre l'anglès que s'utilitza avui en dia i no només en el context acadèmic. 
ü Donar estratègies d'aprenentatge autònom per tal que els alumnes no deixin d'estar en contacte amb la llengua després 

d'haver acabat el curs. 
ü Consolidar els coneixements del nivell B2 per preparar millor a l’alumnat l’accés al C1. 

Requisits: Tenir mínim 16 anys en el moment de formalitzar la matrícula i un nivell de B2 o superior. 

Preu: 295,60€ 

Matrícula: Presencialment 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 realitzaran proves de seguiment del curs i entrega de treballs. 

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. 

 
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.  

  

 


