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EOI DE PALMA (2018-2019)
FULL INFORMATIU:
CURSOS ESPECÍFICS

L’EOI de Palma oferirà cursos específics en alemany, anglès i francès
durant el curs 2018-19.

Informació sobre:

1) Oferta de curs específic d’octubre a maig
2) Oferta de cursos específics del 1r quadrimestre
3) Oferta de cursos específics del 2n quadrimestre
4) Característiques dels cursos (ràtio, horaris, durada i certificació)
5) Requisits per a matricular-se
6) Proves d’anivellació del 1r quadrimestre
7) Matrícula dels cursos del 1r quadrimestre
8) Matrícula dels cursos del 2n quadrimestre
9) Taxes
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1) OFERTA DE CURS ESPECÍFIC D’OCTUBRE A MAIG

Idioma i curs Horari Destinataris

ALEMANY:
Preparació del nivell
C2
Professor: Wolf-
Christian Lehnert

Dimarts i dijous
de 19 a 21 hores.

Aquest curs està adreçat a antics i nous alumnes amb el
nivell C1 que vulguin actualitzar el seu nivell d´alemany.
Servirà de curs preparatiu per al nivell C2 i tractarà de
millorar les 4 destreses bàsiques: la comprensió lectora
i auditiva així com l’expressió escrita i oral.

2) OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICS DEL 1r QUADRIMESTRE

Idioma i curs Horari Destinataris

ANGLÈS:
Actualització del nivell
Intermedi 2 (B1)
Professora:
Asunción Calderón

Dimarts i dijous
de 19 a 21 hores.

Aquest curs està adreçat a antics alumnes del nivell
Intermedi 2 (B1) i a nous alumnes amb nivell B1 que
vulguin actualitzar i reforçar el seu nivell d’anglès (B1).
En aquest curs es reactivarà la llengua treballant les 4
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la
comprensió i expressió escrita.

ANGLÈS:
Actualització del nivell
Avançat 2 (B2).
Professora:
Catalina Vicién

Dilluns i dimecres
de 16 a 18 hores.

Aquest curs està adreçat a antics alumnes del nivell
Avançat 2 (B2) i a nous alumnes amb nivell B2 que
vulguin actualitzar i reforçar el seu nivell d’anglès (B2).
En aquest curs es reactivarà la llengua treballant les 4
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la
comprensió i expressió escrita.

ANGLÈS:
Actualització del nivell
C1.
Professor/a:
Miquel Gelabert

Dilluns i dimecres
de 19 a 21 hores.

Aquest curs està adreçat a antics alumnes del nivell C1 i
a nous alumnes amb nivell C1 que vulguin actualitzar i
reforçar el seu nivell d’anglès de C1. En aquest curs es
reactivarà la llengua treballant les 4 destreses principals:
l’expressió i comprensió oral i la comprensió i expressió
escrita.
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3) OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICS DEL 2n QUADRIMESTRE

Idioma i curs Horari Destinataris

ANGLÈS: Preparació
per a l’examen del
nivell Intermedi 2 (B1)
Professora:
Marina Herrera

Dimarts i dijous
de 15 a 17 hores.

Aquest curs està adreçat a les persones que vulguin
preparar i reforçar les competències lingüístiques
exigides per a l’obtenció del certificat del nivell
Intermedi 2 (B1) treballant a classe la tipologia
d’exercicis del format d’examen.

ANGLÈS: Preparació
per a l’examen del
nivell Intermedi 2 (B1)
Professora:
Asunción Calderón

Dimarts i dijous
de 19 a 21 hores.

Aquest curs està adreçat a les persones que vulguin
preparar i reforçar les competències lingüístiques
exigides per a l’obtenció del certificat del nivell
Intermedi 2 (B1) treballant a classe la tipologia
d’exercicis del format d’examen.

ANGLÈS: Preparació
per a l’examen del
nivell Avançat 2 (B2).
Professora:
Catalina Vicién

Dilluns i dimecres
de 16 a 18 hores.

Aquest curs està adreçat a les persones que vulguin
preparar i reforçar les competències lingüístiques
exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Avançat
2 (B2) treballant a classe la tipologia d’exercicis del
format d’examen.

ANGLÈS:
Preparació per a
l’examen del nivell C1.
Professor/a:
Miquel Gelabert

Dilluns i dimecres
de 19 a 21 hores.

Aquest curs està adreçat a les persones que vulguin
preparar i reforçar les competències lingüístiques
exigides per a l’obtenció del certificat del nivell C1
treballant a classe la tipologia d’exercicis del format
d’examen.
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1) CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS

Ràtio La màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup.
Horaris dels cursos És el que s’indica als punts 1), 2) i 3)

i a més, els següents divendres lectius:
1r quadrimestre:
Grups de dilluns i dimecres: 26 d’octubre, 23 de novembre i 25 de gener
Grups de dimarts i dijous: 9 de novembre i 14 de gener
2n quadrimestre:
Grups de dilluns i dimecres: 15 de febrer, 22 de març i 3 de maig
Grups de dimarts i dijous: 1 de febrer, 8 de març i 5 d’abril

Durada del curs
d’octubre a maig

De l’1 d’octubre de 2018 fins al 16 de maig de 2019.
Total d’hores: 124 hores

Durada dels
cursos del 1r
quadrimestre

De l’1 d’octubre de 2018 fins al 25 de gener de 2019.
Total d’hores: 62 hores

Durada dels
cursos del 2n
quadrimestre

Del 28 de gener de 2019 fins a 16 de maig de 2019.
Total d’hores: 62 hores

Certificació S’emetrà un certificat d’assistència si l’alumne/a arriba al 80% de
d’assistència.

2) REQUISITS PER A MATRICULAR-SE

Cursos específics
d’anglès (B1, B2, C1)

Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient (B1, B2 i C1,
respectivament) per poder seguir les classes d’aquests cursos.

Curs específic d’alemany
(C2)
i
Curs específic de francès

Es poden matricular les persones que:
- Han fet la prova d’anivellació i han obtingut el nivell del curs.

o
- Són antics alumnes de l’EOI de Palma i poden acreditar el nivell

del curs.

3) PROVES D’ANIVELLACIÓ DEL 1r QUADRIMESTRE

Alemany (presencial) 10 de setembre, 18:00, a l’aula 1 (c/ Aragó)

Francès (presencial) 11 de setembre, 18:00, a l’aula 10 (c/ Aragó)
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4) MATRÍCULA DELS CURSOS DEL 1r QUADRIMESTRE

- La matrícula dels cursos del primer quadrimestre es farà els dies 12 i 13 de setembre de 10:00 a
14:00.

- La matrícula serà per ordre d’arribada a la seu central de l’EOI (C/Aragó 59).
- En el moment de la matrícula el centre proporcionarà el full de pagament per anar a liquidar la

taxa al banc.

5) MATRÍCULA DELS CURSOS DEL 2n QUADRIMESTRE

La matrícula serà el 23, 24 i 25 de gener de 2019 de 10:00 a 14:00.
Les dates de la prova d’anivellació del 2n quadrimestre es faran públiques el 14 de gener a les 20:00 a
la pàgina web de l’EOI de Palma.

6) TAXES

Taxa ordinària Família nombrosa
general

Curs 73,23€ 36,62€

Serveis generals
(aquesta taxa només es paga una vegada per curs
escolar. Si ja està matriculat a l’EOI de Palma, no l’ha
de tornar a pagar)

11,27€ 5,64€

Obertura d’expedient
(aquesta taxa només es paga en cas de ser nou
alumne)

23,66€ 11,83€

Taxa gratuïta per a:
- persones en situació de desocupació
- família nombrosa especial
- persones amb una discapacitat superior al 33%
- víctima de violència de gènere
- víctima de terrorisme

(D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 3, 7 de
gener de 2017) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula)


