
CURSOS ESPECIALS I AFAS 2021-22
L’EOI Guinardó ofereix una sèrie de cursos fora de l’oferta ordinària. Aquests
cursos han estat aprovats pel Consorci d’Educació de Barcelona i tenen com
a objectiu donar resposta a l’ampli ventall de necessitats d’aprendre idiomes
dels ciutadans a un preu públic.

Cursos AFA – Associacions de famílies d’alumnes

Aquests cursos van dirigits als alumnes d’institut que tenen un mínim de 14
anys i que volen millorar la seva competència en anglès fent un curs de 2.5h
a la setmana, 60h en total d’octubre a maig. Aquests cursos tenen un alt
contingut de producció oral perquè l’objectiu és que els alumnes
aconsegueixin parlar amb fluïdesa en llengua anglesa.

Si ets antic alumne AFA podràs fer la inscripció al curs els dies 8 i 9 de
setembre de 15 a 20.30. Cal que vingui un dels tutors legals del menor per tal
de fer el pagament amb targeta i signar els documents pertinents.

Si ets nou alumne necessites fer una prova de nivell: Inscriu-te aquí!

Les taxes d’aquest curs 2021-22 són:

295.00€ Sense cap tipus de reducció

147.50€ Família nombrosa general i/o monoparental*

0€ família nombrosa especial i/o discapacitats de més del 33%*

https://forms.gle/qQpVbh2riYWj2TRG6


*Si formen part d'aquests grups amb reducció de preu hauran de portar en el
moment de fer la matrícula el carnet justificant d'aquesta situació familiar en
vigor i fotocòpia

La documentació que els nous alumnes han de portar fotocopiada és el DNI
de l’alumne.

Cal que el pare, mare o tutor legal de l’alumne que vingui a fer la inscripció
d’un alumne als cursos tingui molt clares les següents dades:

● Noms i cognoms tant de l’alumne com dels dos tutors legals
● Telèfons mòbils i fixes de l’alumne com dels dos tutors legals
● Emails tant de l’alumne com dels dos tutors legals (importantíssim

saber  quin és el mail que utilitza diàriament l’alumne)
● DNI tant de l’alumne com dels dos tutors legals

Cursos Especials
Aquest any l’EOI Guinardó oferirà una sèrie de cursos especials que podeu
consultar a continuació:

BEYOND B2

Aquest curs especial està adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 i
vulguin perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua anglesa.
Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una
alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua
amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.

Si estàs interessat en aquest curs i vols més saber-ne més, clica aquí

AU-DELÀ DU B2

Aquest curs especial està adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 i
vulguin perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua francesa (en
cas de no tenir el certificat, l’escola us farà un test per acreditar el nivell).
Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una
alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua
amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.

Si estàs interessat en aquest curs i vols més saber-ne més, clica aquí

https://docs.google.com/document/d/1vAjjyTco-dAHlUrS-C_n7lDa69SaAIrt/edit?usp=sharing&ouid=117871614562612350873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13nsKKX-7EvHqmGsB_sIa-slThzU9CXi-/edit?usp=sharing&ouid=117871614562612350873&rtpof=true&sd=true


PREPARA’T EL B2 (Q1)

Aquest curs especial està adreçat a persones que ja tinguin el nivell B2 i
vulguin obtenir el certificat oficial de les escoles d’idiomes. Aquest curs
prepara l’alumnat que vulgui presentar-se per lliure i superar els exàmens
oficials d’anglès de nivell intermedi (B2) de les escoles oficials d'idiomes,
que tenen lloc dos cops l’any: al febrer i al maig/juny.

A l’aula aprendreu les estratègies bàsiques d’examen, fareu simulacres,
treballareu amb textos escrits propis del nivell i amb documents audiovisuals
com els que apareixen a les proves oficials. Així mateix fareu un repàs sintètic
gramatical per tal de reforçar les habilitats escrites i orals.

Aquest certificat és gairebé imprescindible per tal d’acreditar el vostre nivell
d’anglès en una entrevista de treball, però també per obtenir qualsevol grau
universitari a nivell europeu, donat que heu d’acreditar un nivell de
competència intermedi d’una llengua estrangera.

Aquest és un curs quadrimestral de 30 hores en total, que es fa els dimecres
de 16-18h o de 18.30-20.30. Començant el 6 d’octubre i finalitzant el 2 de
febrer. Si estàs interessat en aquest curs hauràs de fer una prova de nivell el
dia 15 de setembre. Inscriu-te aquí.

Aquí pots trobar tota la informació sobre la prova de febrer.

https://forms.gle/ykqS5nZBzocoPebN8
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/

