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Aquest  horari  pot  estar sotmès a  canvis. L'EOI Rubí treballa per garantir el màxim de presencialitat, tot i que, segons 
l'evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i el Departament de Sanitat, és possible que el 
curs passi a  ser en línia. És important tenir aquests aspectes en compte abans de formalitzar la matrícula. 
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                                          CURS 2020-2021 

DESTINATARIS 
Aquest curs monogràfic va adreçat a persones 
que acreditin tenir un nivell igual o superior al 
cinquè curs de les EOIs (B2), interessades a 
progressar o  mantenir el seu nivell d’anglès per 
comunicar-se d’una manera pràctica i eficient. 
 

Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell 
hauran de fer una prova. 
 

OBJECTIUS 
Aquest curs es centrarà principalment en 
l’expressió oral, tot i què hi haurà moments 
per practicar les quatre destreses bàsiques. 
 

 

DURADA : 30 hores (12  o 15 sessions)       
 
INICI :  Dimarts  13  d’octubre 
 

DIES i HORARI : Dimarts de 17 a 19:30h   

                                                    o de 18 a 20h                      
 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA? 
- Cal una foto de carnet  DNI (original i 

fotocòpia) 

- Cal acreditació de nivell de llengua 

FORMA DE PAGAMENT 
En el moment de la matrícula es facilitarà un 
Núm de compte a on s’haurà de fer l’ingrés de 
la taxa de matrícula. 
Aquest  pagament s’haurà de fer efectiu en un 
termini de 24hores. 
Si s’excedeix aquest termini el centre es 
reservarà el dret d’anul·lar la matrícula. 
 

No es retornarà cap import un cop iniciat el 
curs. 
 

 
*Aquest curs està pendent de ser reconegut com activitat 
de formació permanent del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
NOTA:  Totes les informacions estan subjectes 
a possibles canvis d’última hora. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
Avaluació: Hi haurà avaluació 
contínua 

 
Certificat : En acabar el curs, es 
donarà un certificat acreditatiu. 
Es requereix una assistència del 
80%  per obtenir-lo. 

 
Crèdits:   Algunes universitats 
catalanes reconeixen alguns 
d’aquests  cursos com a crèdits 
de lliure elecció. Adreceu-vos a 
les secretaries de les vostres 
facultats per confirmar-ne el 
reconeixement. 

 
Nombre d’alumnes:  Mínim 12, 
màxim 20 
 
Matrícula: del 24/09/2020 fins 
esgotar places. 
 
Preus Curs Monogràfic: 199,80€ + 
5€ de material 

 

 

Build Your Speaking Skills B2+ 


