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PROPOSTES de CURSOS d’IDIOMES 

EXTRAESCOLARS ESCOLA OFICIAL 

d’IDIOMES GUINARDÓ 

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament 

Un projecte comú amb els Instituts del barri i 

l’ESCOLA OFICIAL d’IDIOMES 

(EOI) GUINARDÓ. 

CURS 2020-2021 

Cursos en opcions: anuals i quadrimestral.

OPCIÓ 1. Anglès. Modalitat quadrimestral 

OPCIÓ 2. Anglès Modalitat anual 

OPCIÓ 3. Francès i Alemany. Modalitat Anual 

OPCIÓ 4. Anglès. Speaking. Modalitat Anual 

**En tots els casos es requereix un mínim de 12 alumnes per grup, 
AMB MATRICULA COMPLERTA per posar-los en marxa 

**excepcions i bonificacions al final del document 

**Els preus i les dates són orientatius
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OPCIÓ 1 

CURSOS DE PREPARACIÓ PER ALS 

CERTIFICATS D’ANGLÈS 

 DE L'ESCOLA OFICIAL

INTERMEDI - B1 

o AVANÇAT - B2

Modalitat QUADRIMESTRAL 

Objectiu 
Preparar-se per als exàmens de febrer per 

aconseguir el certificat (B1/B2).

Requisits 
Complir els 15 anys l’any 2021. 

Haver superat 2n ESO o curs equivalent

Prèvia test de nivell.

Durada del curs 
30 hores ( 12 sessions). Dates: del 16 d’octubre al 15 

de gener.

Dia i horari dimecres, tarda, 2,5 h a la setmana, de 15:30 a 18h.

Ubicació al propi centre (segons volum) o a l'EOI.

Preu 158,80€ (*taxes d'examen a part). 

CURS DATES PREU 

1r quadrimestre 
(12 sessions de 2,5 hores) 

Del 16 d’octubre al 15 
de gener 

158,80€* 
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OPCIÓ 2 

 

CURSOS D’ANGLÈS 

Per alumnes de secundària 
 

Modalitat ANUAL 

 
 

Objectiu 
Assolir el Nivell bàsic-B1 o avançat-B2, segons el 

nivell, per tal de preparar l’examen oficial. 

Requisits Complir els 15 anys l’any 2021. 

Prèvia test de nivell. 

Durada del curs 60h. 

Dia i horari dimecres, tarda, 2,5 h a la setmana, de 15:30 a 18h. 

Ubicació al propi centre (segons volum) o a l'EOI. 

Preu llibres a part 

 
 
 

CURS DATES PREU 

60 hores 
(24 sessions de 2,5 hores)) 

Del 16 d’octubre al 6 
de maig 

266, 80 € 
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OPCIÓ 3 

 

CURSOS DE’ FRANCÈS i ALEMANY 

Per alumnes de secundària 
 

Modalitat ANUAL 

 
 

Objectiu 
Assolir el nivell bàsic-A2 o avançat-B1, segons el 

nivell. 

Requisits Complir els 15 anys l’any 2021. 

Prèvia test de nivell. 

Durada del curs 60h. 

Dia i horari dimecres, tarda, 2,5 h a la setmana, de 15:30 a 18h. 

Ubicació al propi centre (segons volum) o a l'EOI. 

Preu llibres a part 

 
 
 

CURS DATES PREU 

60 hores 
(24 sessions de 2,5 hores)) 

Del 16 d’octubre al 6 
de maig 

266, 80 € 
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OPCIÓ 4     NOVETAT!!  

 

 

PROPOSTES de CURSOS d’IDIOMES EXTRAESCOLARS ESCOLA OFICIAL 
d’IDIOMES GUINARDÓ 

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament 
 

Modalitat ANUAL 
 

 
Curs SPEAKING 

 
 

Millora de la conversa en anglès ALUMNES ESO i Batxillerat 

30 hores: 20 sessions 

40 hores: 26 sessions. Sessions 1,5h (90 minuts) 

Opció a) 
30 hores 158,80€ (del 16 octubre fins 17 març) 

Opció b) 40 hores 194,89€ (del 16 octubre fins 12 maig) 

 

Horari: Dimecres 
 

De 15:30 a 17:00h, o segons demanda o nivell, de 17:00 a 18:30h. 

Nivell recomanat A2-B1 (Segons prova nivell prèvia) 

 
 
 
  



Proposta Cursos extraescolars d’idiomes. Escola Oficial d’Idiomes Guinardó. 2020-2021  

 

 
 
 

Descripció del curs 
 

 
Objectius 
 
 

Es tracte de desenvolupar la comprensió i expressió oral així com 

millorar la confiança a l'hora d'interactuar amb altres companys en la 

llengua estrangera.  

També ampliar el vocabulari de l'alumne de manera que li permeti 

comunicar-se de manera més autònoma i eficaç. 

 
Les sessions s'organitzaran a partir d'un tema específic: fent servir fotos 

o vídeo clips, es treballarà el vocabulari corresponent i es formularan 

preguntes per tal d'estimular la conversa i ajudar a l'alumne a expressar-

se i interactuar amb els altres companys. 

Els diàlegs i converses es construiran i contextualitzaran fent servir 

recursos com ara cançons, simulacions i jocs de rol, entre altres. 
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