CURSOS MONOGRÀFICS DE FEBRER 2021 A L’EOI SANTA COLOMA
Advanced vocabulary and speaking skills (conversa nivell avançat): format online
Professor: Richard Whitley
Requisit: Certificat Avançat d’anglès o equivalent (B2 del MECR)
Preu: 120 €
Duració: 30 hores (15 sessions)
Horari: Dijous de 10 h a 12 h del 18 de febrer al 10 de juny de 2021
Resum del curs: Els objectius del curs són la pràctica de l’expressió oral i el
desenvolupament del vocabulari. El curs estarà construït entorn de temes d’actualitat i
d’interès general que s’escolliran d’acord amb les motivacions del grup dins d’una
dinàmica àgil, amena i d’intercanvi d’idees. Amb nous continguts !
Nota: Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Advanced vocabulary and speaking skills (conversa nivell avançat): format online
Professor: Brynley Vickery
Requisit: Certificat Avançat d’anglès o equivalent (B2 del MECR)
Preu: 120 €
Duració: 30 hores (15 sessions)
Horari: Dilluns de 19 h a 21 h del 1 de març al 28 de juny de 2021
Resum del curs: Els objectius del curs són la pràctica de l’expressió oral i el
desenvolupament del vocabulari. El curs estarà construït entorn de temes d’actualitat i
d’interès general que s’escolliran d’acord amb les motivacions del grup dins d’una
dinàmica àgil, amena i d’intercanvi d’idees. Amb nous continguts !
Nota: Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ IMPORTANT:
●

Les persones que no tinguin el Certificat d’EOI o equivalent hauran de fer una

prova d’anivellament per telèfon amb el professor
●

Els dos monogràfics es faran en format online

●

Mínim de persones per curs: 11

●

Alguns cursos estan reconeguts com a activitat de formació permanent del

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
●

Reconeixement com a crèdits de lliure elecció de la majoria de cursos

●

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
●

El preus podran variar d’acord amb els canvis de la nova llei de taxes

Podeu matricular-vos presencialment del 8 al 12 de febrer en els següents horaris:
dilluns i dimecres de 16 h a 20 h
dimarts i dijous de 10 h a 13 h i de 16 h a 20h i divendres de 10 h a 13 h
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