
 

 

ENGLISH C1+  CURS 2022-2023 

Informació general 

Oferir als alumnes que han obtingut el certificat C1 o que tinguin el nivell, la possibilitat de mantenir i actualitzar el 

seu coneixement de l’idioma, fent èmfasi en els aspectes productius, tant orals com escrits. 

Objectius  

✓ Adquirir l’habilitat o la capacitat d’utilitzar l’idioma amb flexibilitat i eficàcia fins i tot en situacions complexes 

(registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.). 

✓ Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita (comprensió de textos orals i escrits 

de temàtica i tipologia diversa). 

✓ Aprofundir el lèxic  específic dels temes treballats. 

✓ Assolir un nivell alt de correcció lingüística. 

✓ Aprofundir en temes socioculturals rellevants i en aspectes contemporanis. 

Requisits: Tenir mínim 16 anys en el moment de formalitzar la matrícula i un nivell de C1. 

Preu: 319,00 € (Consulteu les bonificacions i exempcions aplicables a la pàgina web de l’EOI) 

Matrícula: Telemàtica o presencialment a partir de dimarts 20 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. 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 mitjançant transferència bancària al següent número de compte: ES25 2100 3098 3722 0032 5662 indicant 
el vostre nom i cognoms al concepte. 

Avaluació: formativa i contínua a partir de les diferents tasques realitzades durant el curs (activitats, presentacions, 

etc.). Hi  haurà un projecte a final de cada quadrimestre avaluat pel professor, així com una autoavaluació (reflexió 

sobre els temes estudiats) i coavaluació (preguntes entre alumnes).   

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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DURADA: 66 HORES (33 SESSIONS) 

Del 5 d’OCTUBRE de 2022 al 15 de JUNY de 2023 

HORARI: DIMECRES DE 18.30 A 20.30H 

PROFESSORA: ROSA LICATA 

CORREU ELECTRÒNIC: eoiosona@xtec.cat 

Telèfon: 93 889 38 30 
   


