
 

 

Benvolgudes famílies, 

m’adreço a vosaltres en aquest ocasió per fer-vos partícips de l’oferta 

que té l’EOI Guinardó per al públic adult. Sé que alguns de vosaltres en 

algun moment heu expressat la vostra voluntat de reprendre els estudis 

que havíeu fet d’anglès o de francès. Així a continuació podreu veure les 

3 possibilitats de cursos especials: 

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 
 

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. 

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


 

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 els dies 22-23-27-29 a les 16h. Inscriu-te aquí.  

 

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

Així mateix us puc avançar que ben aviat tindrem els cursos de conversa 

per nivells que adrecem tant als nostres alumnes com a ciutadans que no 

estan estudiant amb nosaltres. 

Us deixo l’enllaç del nostre web per si teniu cap consulta i també l’adreça 

de cursos especials: especials@eoiguinardo.cat 

Rebeu una salutació cordial, 

https://forms.gle/ykqS5nZBzocoPebN8
https://docs.google.com/document/d/1l4E247xV-3QGGjDMynyEZkmXywCreKxh244j47jngc0/edit?usp=sharing
especials@eoiguinardo.cat

