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Deixa d'inventar-te les lletres de les
cançons
L'Escola d'Idiomes Moderns enceta el curs amb més de sis mil places

El setembre és un punt d'inflexió. Comença un curs, et trobes amb els amics, repenses les rutines i
et fas nous propòsits que sovint queden en això, propòsits. Enguany, la Universitat de Barcelona i
l'Escola d'Idiomes Moderns
(http://www.eim.ub.edu/cursos/?utm_source=catorze&utm_medium=noticia&utm_campaign=eims
et17&utm_term=eim) enceten una nova campanya per fer que els objectius no se'ns quedin a
les butxaques.

Nascuda a la facultat de filologia de la Universitat de Barcelona, l'EIM és una escola d'idiomes
amb més de 60 anys d'experiència. No només defensa la importància que tenen les llengues per
conèixer altres cultures i societats, sinó per entendre, més enllà de la simple traducció de les
paraules, el seu significat.
Aprendre un idioma és endinsar-se en un nou món, descobrir una altra visió de la realitat. Si no
volem desmotivar-nos, gaudir d'aquest procés és bàsic. Els professors de l'Escola d'Idiomes
Moderns vetllen per l'alegria i el plaer d'ampliar el coneixement. I ho fan transmetent el gust de
sentir-te, dia a dia, una mica més teva la llengua que estudies. Per què, qui no gaudeix de poder
entendre el seu escriptor preferit en el seu idioma original? O d'identificar que Google Translate
està equivocat?
Per tal d'ajudar a complir els nous propòsits, i amb una mica d'humor, l'EIM ha fet un recull de 14
petites conquestes que podem assolir amb els idiomes.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qNe3Svb6UOA
1. Per gaudir de debò de les sèries.
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O és que et sona igual "Bazinga" que "Zas en toda la boca"?
2. Per deixar d'inventar-te les lletres de les cançons.
U2 diu "To drag the past out into the light", no pas "Te traigo pasta Findus light."
3. Per poder dir paraules d'amor a qui vulguis.
Perquè mai sabràs ni quan ni on trobaràs la teva altra meitat.
4. Per llegir qualsevol menú del món i saber què menjaràs.
Experimentar està bé sempre que sàpigues amb què.
5. Per deixar de fer servir Google Translate.
Per eliminar la possibilitat de fer el ridícul enviant correus electrònics als teus caps de la
multinacional.
6. Per viure allà on la vida et porti.
Sense idiomes Willy Fog no hagués ni sortit de casa.
7. Per saber què diuen al Financial Times.
Potser no sabràs d'economia però entendràs què hi diuen.
8. Per demanar un tallat descafeïnat curt de cafè a Berlín.
I poder dormir plàcidament.
9. Per poder explicar com arribar a la Sagrada Família sense gesticular.
T'imagines poder dir "Cross this street and keep on the mountain side, not the sea side. Go past
the best bakery in the city and keep going until you get to the cheap hairdressers that the retired
woman go to get their hair coloured. Turn left and when you find lots of souvenir shops, look up to
the sky ad bob's yer uncle! The Sagrada Familia, in its under construction glory!"
10. Perquè l'"Imprescindible idiomes" en una oferta de feina no sigui un obstacle.
Finalment podràs anar tranquil a les entrevistes.
11. Per saber que Clint Eastwood i Darth Vader no tenen la mateixa veu.
Tot i la gran veu de Constantino Romero, en pau descansi.
12. Per no tancar-te portes a la informació.
I entendre al 77% d'usuaris d'Internet, que no parlen ni català ni castellà.
13. Per entendre la diferència entre "I don't mind? i ?I don't care?.
No volem que ofenguis ningú dient que no t'importa quan en realitat no et molesta.
14. Per fer un màster a qualsevol universitat del món.
I poder sortir a prendre alguna cosa amb els companys sense vergonya.
Si vols assolir algun d'aquests punts, pots adreçar-te a les diferents seus de l'EIM per trobar els
cursos que hi ofereixen
(http://www.eim.ub.edu/cursos/?utm_source=catorze&utm_medium=noticia&utm_campaign=eims
et17&utm_term=cursos) . L'escola imparteix classes als diferents campus de la UB de Barcelona,
a Badalona i a Sant Joan Despí, amb una gran flexibilitat horària. Per aquest curs s'ofereixen més
6.000 places per estudiar alemany, anglès, francès, italià, japonès, neerlandès, persa, rus, suec o
xinès. Si no estàs segur del teu nivell, pots fer les proves
(http://www.eim.ub.edu/acreditacions/p_nivell.php) que t'hi ofereixen, o bé realitzar un
assessorament personalitzat
(http://www.eim.ub.edu/documentacio/mostra_document.php?id=73&utm_source=catorze&utm_m
edium=noticia&utm_campaign=eimset17&utm_term=assessorament) amb els professors que
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t'acompanyaran en el teu aprenentatge.

Foto: EIM

https://www.catorze.cat/noticia/7394/deixa/inventar-te/lletres/cancons
Pàgina 3 de 3

