
EOI DE PALMA (2022-2023)
Curs específic:

ALEMANY: PREPARACIÓ PER A L’EXAMEN DE C2 I PRÀCTICA DE CONVERSA

Tipus de curs Anual

Resum ● Curs específic dirigit a alumnes del nivell C1.2 i C2 estructurat en dos mòduls
setmanals: oral i escrit.

● Tractament de l’errada amb propostes de tasques d'aprofundiment a casa.
● Mòdul oral: Dilluns - grups petits de conversa, ponències i debats en pleno. ‘Inputs’

orals o escrits curts a classe, els més llargs seran de preparació a casa. Els temes
tractats seran d’actualitat, de cultura D-A-CH i també propostes dels participants.

● Mòdul escrit: Dimecres - preparació d’examen de C2 (vegeu aquí la mostra d’examen
del nivell). Es preveuen sessions tancades (mediació lingüística escrita, comprensió de
textos orals i escrits, taller de producció de textos escrits), sense preparació a casa,
amb propostes de tasques d'aprofundiment. Els continguts corresponen al temari
definit per l’examen de certificació del nivell. S’hi tractaran també gramàtica específica
i vocabulari temàtic. No s’hi inclouen continguts de nivells inferiors.

● El grup disposarà d’un classroom per a una comunicació fluida i amb material
relacionat amb el nivell i les classes.

● L’idea d’aquest curs és donar més flexibilitat a l’hora de mantenir i millorar aquest
nivell exigent de llengua i permetre un ritme individual de la intensitat d’aprenentatge.

Horari i lloc
d’impartició

Dilluns i dimecres de 19 a 21 hores
EOI C/Aragó

Data d’inici Dilluns 17/10/2022

Data de finalització Dimecres 24/05/2023

Ràtio La màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup.

Nombre total
d’hores a certificar
i condicions de
certificació

118  hores.
Es pot emetre un certificat d’assistència si l’alumne/a arriba al 80% de d’assistència.

Requisits per a
matricular-se

Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient per poder seguir les classes d’aquest
curs ja que no es fan continguts de nivells anteriors. També s’hi poden matricular
persones que ja han cursat i aprovat el C2.

MOLT IMPORTANT: Aquest curs no dóna dret a examen i si vostè es vol examinar
per lliure de les proves de certificació haurà de pagar la taxa corresponent quan
s’obri el termini de matrícula corresponent.

https://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_c2-83782/

