
 

- DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES - 
 

CURS DE PREPARACIÓ PER A L’OBTENCIÓ 
DEL CERTIFICAT B1/ B2  D’ANGLÈS 

 
 

DESCRIPCIÓ: curs extraescolar gratuït adreçat a alumnes de 4t ESO, 1r / 2n Batxillerat, 

Cicles Formatius de Grau Mitjà / Superior, pares i mares de l’alumnat del centre, 

personal laboral i docent, que estiguin interessats en preparar-se per a obtenir el 

certificat d’anglès dels nivells intermedis B1 o B2, reconeguts dins el Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües (MECR). 

 

El curs estarà orientat en dotar els alumnes dels coneixements, eines i estratègies 

necessàries per assolir el nivell adequat d’anglès i poder superar l’examen de 

convocatòria ordinària que tindrà lloc al mes de maig  a les Escoles Oficials d’Idiomes 

(EOI) de Catalunya. 

 

Des del curs passat, l’institut La Bastida forma part del Programa Experimental de 

Suport a la Certificació dels Coneixements de Llengües Estrangeres del 

Departament d’Ensenyament. Aquest fet implica que rebrem el suport de les Escoles 

Oficials d’Idiomes i els alumnes del nostre centre es beneficiaran d’avantatges per a què 

puguin certificar els seus coneixements de llengua estrangera. 

 

REQUISITS:  

 Cal  tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any 2020 i haver superat 

el 2n d’ESO (o nivell equivalent).  

 No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI 

del mateix idioma i nivell.  

 Per a més informació oficial del Departament d’Educació (calendari, requisits, 

documentació, taxes, etc.) fer clic aquí. 

 

HORARI: dilluns, de 15:30 a 17:30 a l’Institut La Bastida. El curs de preparació serà 

d’octubre a maig. 

 

INICI DE CURS: dilluns 21 d’octubre de 2019. 

 

PROVA DE NIVELL: les persones interessades hauran de realitzar una prova de nivell 

inicial per a determinar si estan prou preparats/des per a poder fer el curs de preparació 

a la certificació. Les dates previstes per a fer aquestes proves de nivell són dilluns 7 i 

dilluns 14 d’octubre, a partir de les 15:00 (amb cita prèvia determinada per la persona 

que facilita el curs). 

 

PREINSCRIPCIÓ / CONTACTE: si esteu interessats en inscriure-us-hi i fer la prova de 

nivell, adreceu-vos a la persona facilitadora del curs, la Brezana Peric (correu: 

bperic@xtec.cat), professora de llengua anglesa del Departament de Llengües 

Estrangeres. Les places són limitades.  

 

         

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/
mailto:bperic@xtec.cat

