
EOI DE PALMA (2017-2018)

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS D’ANGLES PER A DOCENTS

(NIVELLS AVANÇAT I C1)

(EMMARCATS EN EL PLA DE FOMENT I MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I DIDÀCTICA DE LES

LLENGÜES ESTRANGERES)

DESTINATARIS - Docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària i formació
professional dels centres públics i privats-concertats de les Illes Balears.

- Docents que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat

OBJECTIUS - Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques

exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Avançat i C1 d’anglès de les EOI.

PLACES I HORARI DELS

CURSOS

125 (25 en cada curs)

Curs Avançat 2 PA: dilluns i dimecres de 17 a 19h.

Curs Avançat 2 PB: dimarts i dijous de 19 a 21h.

Curs Avançat 2 PC (semipresencial): dilluns de 16:30 a 19h.

Curs C1 PA: dilluns i dimecres de 17 a 19h.

Curs C1 PB: dimarts i dijous de 19 a 21h.

NOTA: Els cursos presencials tenen, a més, un divendres lectiu en el mateix horari al mes.

LLOC D’IMPARTICIÓ EOI de Palma

DURACIÓ Els cursos començaran a partir del 2 d’octubre de 2017 i finalitzaran el mes de maig de 2018.

Cursos presencials: 120 hores anuals presencials.

Curs semipresencial: 120 hores anuals, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials. La
resta d’hores es faran a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel
tutor, que tindran caràcter obligatori.

COM S’ACREDITA EL

NIVELL PER INSCRIURE’S?

Nivell Avançat: haver aprovat Avançat 1 de l’EOI (4t del pla antic) o prova d’anivellació amb
resultat “Accés a Avançat 2”.

Nivell C1: haver aprovat Avançat 2 de l’EOI (5è del pla antic) o prova d’anivellació amb
resultat “Accés a C1”.

PREU Gratuït

ALTRES - La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12

alumnes per grup.

- Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a

alumnes oficials de les EOI.


