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Departament d’Educació
Escola Oficial d’Idiomes
L’Hospitalet de Llobregat

CURSOS ESPECIALS D’EXPRESSIÓ ORAL 2021-22

Durada: 30 hores (20 sessions amb freqüència setmanal de 90 minuts cadascuna).
Depenent de les circumstàncies, cabria la possibilitat que en algun moment les sessions
passin a fer-se telemàticament (igual que en els cursos oficials).

Data d’inici: Entre el 13 i el 16 de desembre, en funció del dia del curs.

Nombre d’alumnes: 7 a 12 alumnes per grup.

Preu: 175 €, amb les bonificacions i exempcions previstes a la normativa vigent.

Objectius: Millora de la fluïdesa i la correcció en l’expressió oral.

Nivell Preintermedi (franja A2 del MECR)- Nivell mínim requerit: cursar A2 d’EOI o
nivell oral equivalent*.

Nivell Mitjà (franja B1 del MECR)- Nivell mínim requerit: cursar B1 d’EOI o nivell oral
equivalent*.

Nivell Superior (franja B2 del MECR)- Nivell mínim requerit: cursar B2.1 d’EOI o nivell
oral equivalent *.

*L’alumnat sense certificacions documentals del nivell haurà de mantenir una
entrevista amb un membre del professorat per tal de valorar el seu nivell
d’expressió oral.

Certificats: Es lliurarà un certificat d’assistència en acabar el curs a aquells/es
estudiants que hagin assistit al 80% de les sessions. Els cursos de nivell mig i superior
són reconeguts com a activitats de formació permanent per a l’alumnat que tingui la
condició de docent.

Matriculació:
Del 9 de novembre al 2 de desembre, en horari de secretaria (de 10 a 13 de dilluns
a divendres i de 17 a 20 de dilluns a dijous).
 Un cop començat el curs no es retornarà sota cap concepte l’import total o parcial de
la matrícula en cas que l’alumnat no assisteixi al curs o l’abandoni.

IDIOMA NIVELL HORARI PROFESSOR/A

ALEMANY

Pre-intermedi
S’oferiran grups si un mínim de 7 alumnes del mateix
nivell s’han posat d’acord en un dia i horari concrets.Mitjà

Superior

ANGLÈS

Mitjà
Dimarts 17 – 18.30 Robin Jury

Dimecres 11 – 12.30 Robin Jury

Superior

Dimarts 15.15 – 16.45 Christopher Millard

Dimecres 12.45 – 14.15 Christopher Millard

FRANCÈS

Pre-intermedi S’oferiran grups si un mínim de 7 alumnes del mateix
nivell s’han posat d’acord en un dia i horari concrets.Mitjà

Superior

ITALIÀ
Mitjà S’oferiran grups si un mínim de 7 alumnes del mateix

nivell s’han posat d’acord en un dia i horari concretsSuperior


