Cursos d’idiomes per a professionals
Anglès i francès
CURSOS INTENSIUS · JULIOL DE 2012
Aprofita l’estiu per activar-te en idiomes
El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i el Col·legi
de Geòlegs (delegació Catalunya) han establert un conveni
amb l'Escola d'Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de
Barcelona.
L’objectiu del conveni és posar l’aprenentatge d’altres llengües a l’abast dels nostres col·legiats i llurs familiars.
Les classes seran impartides per professors de l’Escola i
els alumnes que superin les proves corresponents rebran
un certificat d'aprofitament de l’EIM. Els grups seran d’un
màxim de 15 persones, i cada curs tindrà una durada de
54 hores.

OFERTA DE CURSOS
Francès: Nivell d’iniciació.

Francès: Nivell elemental.

Anglès: Nivell d’activació.

Per a començar amb l’idioma des d’un
nivell de coneixement zero.

Correspon al nivell d’un usuari bàsic
inicial, i et permetrà afrontar amb èxit
situacions com ara parlar per telèfon,
rebre una visita, o llegir missatges de
correu senzills.

Et permetrà poder seguir una conferència, llegir revistes especialitzades i participar en converses.

Quan i on: Del 2 al 25 de Juliol. De dilluns a divendres a 11:00 a 14:00h al
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Quan i on: Del 2 al 25 de Juliol. De dilluns a divendres a 9:30 a 12:30h al
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques de Catalunya.

Quan i on: Del 2 al 25 de Juliol. De dilluns a divendres de 17 a 20h a la Facultat de Geologia de la UB.

PROVES DE NIVELL
Tots els interessats en els cursos hauran de realitzar
una prova de nivell, escrita i oral, d’una hora de durada,
que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny, a Barcelona.
Les persones que disposin d’un nivell que no correspon
amb els proposats en aquesta edició, podran accedir
als propers cursos que s’oferiran, a partir del setembre,
que siguin adients al seu nivell, i no hauran de repetir la
prova.
La realització de la prova de nivell és gratuïta.

Preu dels cursos
Persones col·legiades i els seus familiars (*):

375 €

Persones col·legiades a l’atur:

335 €

Persones no col·legiades:

400 €

(*) Caldrà demostrar la relació familiar
Els cursos es poden subvencionar a través de la Fundació Tripartita.

Inscripcions
(Fins el 15 de juny)

Organitzen:

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat postconsum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

