CURS MONOGRÀFIC DE TARDOR 2022 A L’EOI SANTA COLOMA
Global Views post-C1
Professor: Robert Downs
Requisit: a par r de C1 d’anglès d’EOI o equivalent
Preu: 274 €
Duració: 44 hores (22 sessions)
Horari: Dijous de 18:30h a 20:30h de l'13 d’octubre de 2022 al 13 d’abril de 2023
Resum del curs: En aquest curs farem la volta al món de la mà d’un periodista americà
a través de vídeos, ar cles i àudios originals i mo vadors. L'objec u serà observar
esdeveniments fascinants del món per riure'ns, consternar-nos i entendre millor les
cultures que ens envolten. Aproﬁtarem per dis ngir les varietats dialectals de l'anglès,
enriquir el vocabulari dels estudiants i perfeccionar l’expressió oral. Es tractaran temes
com: Què tal si anem a Mart? Com u litzar l'humor per guanyar eleccions? Com
posar-te a la cua per morir a l'Everest? El Regne Unit i els Estats Units: una relació
especial, Les millors vacances a l'Àfrica, entre d’altres. Amb nous con nguts!
Nota: Curs reconegut com a ac vitat de formació permanent del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
INFORMACIÓ IMPORTANT:
● Les persones que no nguin el Cer ﬁcat d’EOI o equivalent hauran de fer una
prova d’anivellament per telèfon amb el professor
● Mínim de persones per curs: 11
● L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes
establert
● L’escola es reserva el dret a fer canvis en el professorat, els horaris o en la
programació dels cursos monogràﬁcs per força major
● Els preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes

Podeu tramitar la matrícula online des del 3 ﬁns al 7 d’octubre a les 13.00 h seguint
les instruccions que trobareu al web del centre (Matrícules / Monogràﬁcs) o clicant
aquí. És aconsellable formalitzar la matrícula durant els primers dies.
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