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Departa-
ment

Nom curs Decripció del curs Professorat Horari Aula i edifici

Anglès Preparació per
a l’examen del
nivell B1 (Grup
A)

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

Marina Herrera Dm i Dj de 15 a 17 Aula 5 EOI Palma seu
central

Preparació per
a l’examen del
nivell B1 (Grup
B)

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

Asunción Calderón Dm i Dj de 19 a 21 Aula 12 EOI Palma seu
central

Preparació per
a l’examen del
nivell B2.

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

Catalina Vicién Dll i Dx de 16 a 18 Aula 2-8 IES Arxiduc Lluis
Salvador

Preparació per
a l’examen del
nivell C1.

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. *

Miquel Gelabert Dll i Dx de 19 a 21 Aula 6 EOI Palma seu
central

Italià Senti che storia.
La història
d’Itàlia a través
de la música.

Un camí inspirador per a descobrir la història d’Itàlia a
través de les cançons que van marcar els períodes més
significatius. Les cançons triades, a més de la successió
cronològica, ens permetran seguir una progressió
lingüística des del nivell B1.

Sabina Scalzo Dimarts de 19 a 21 Aula 15 EOI Palma seu
central



Departa-
ment

Nom curs Decripció del curs Professorat Horari Aula i edifici

Japonès Introducció a la
llengua
japonesa 1.2 A

Aquest curs tindrà un caràcter comunicatiu, pràctic i
actual però també es tractaran temes propis de la cultura
i la història japonesa, per garantir l'assoliment dels
objectius plantejats (prèviament s’haurà realitzat el curs
d’introducció a la llengua japonesa 1.1).
En finalitzar els dos monogràfics l'alumne tindrà els
coneixements necessaris per poder fer l'examen bàsic de

capacitació de la llengua japonesa 日本語能力試験 N5
(Nihongo Nōryoku Shiken).* * 

Bernat Borràs Dm i Dj de 19 a 21 Aula 1-4 IES Ses Estacions

Introducció a la
llengua
japonesa 1.2 B

Aquest curs tindrà un caràcter comunicatiu, pràctic i
actual però també es tractaran temes propis de la cultura
i la història japonesa, per garantir l'assoliment dels
objectius plantejats (prèviament s’haurà realitzat el curs
d’introducció a la llengua japonesa 1.1).
En finalitzar els dos monogràfics l'alumne tindrà els
coneixements necessaris per poder fer l'examen bàsic de

capacitació de la llengua japonesa 日本語能力試験 N5

(Nihongo Nōryoku Shiken).* * 

Ignacio Pérez Dm i Dj de 17 a 19 Aula 2-2 IES Arxiduc Lluis
Salvador

*La matrícula en aquest curs específic no implica que vostè estigui matriculat de les proves de certificació.

** La matrícula en aquest curs específic no implica que vostè estigui matriculat d’aquest examen.


