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C/ Mal lorca,  67  Por ta B ,  1 r  p i s  

CURSOS ESPECÍFICS – CURS 2017
 

IDIOMA CURS NIVELL HORARI

ALEMANY  ALEMANY 
TURÍSTIC 1 

Bàsic: 
A1-A1+ 

Dimarts i 
dijous de 
16h a 
18h 

ANGLÈS DESTRESES 
DE 
COMUNICA-
CIÓ ORAL 

C1 Dimarts i 
Dijous  
de 18h a 
20h 

ANGLÈS ANGLÈS 
TURISME 1 

Bàsic: 
A2 

Dimarts i 
Dijous  
de 
11:30h a 
13:30h 

FRANCÈS FRANCÈS 
TURISME 1 

Bàsic: 
A1-A1+ 

Dimarts i 
Dijous  
de 
11:30h a 
13:30h 
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CURS 2017-18 PRIMER QUADRIMESTRE 

HORARI DURADA DEL CURS  DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Dimarts i 
dijous de 

Del 17 octubre al 30 
de gener (60 hores) 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
estudiants universitaris o de cicles formatius relacionats 
amb el sector turístic, o qualsevol persona que desitgi 
adquirir competències en alemany del turisme. S’ofe
estratègies per a reactivar la llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la 
comprensió i expressió escrita. 

Dimarts i 

de 18h a 

de 16 octubre al 25 
gener (60 hores) 

És un curs adreçat als alumnes amb nivell B2,que 
vulguin actualitzar i reforçar el seu nivell d’anglès. 
S’oferiran estratègies per reactivar la llengua treballant 
principalment  les  destreses de l’expressió i comprensió 
oral.  

Dimarts i 

h a 

de 16 octubre al 25 
gener (60 hores) 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
estudiants universitaris o de cicles formatius relacionats 
amb el sector turístic, o qualsevol persona que desitgi 
adquirir competències  en anglès 
estratègies per reactivar la llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i compr
comprensió i expressió escrita. 

Dimarts i 

11:30h a 

de 16 octubre al 25 
gener (60 hores) 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
estudiants universitaris o de cicles formatius relacionats 
amb el sector turístic, o qualsevol persona que desitgi 
adquirir competències  en francès del turisme. S’oferiran 
estratègies per reactivar la llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la 
comprensió i expressió escrita. 
metodologia activa i comunicativa, centrada en l’alumnat 
i els seus interessos. 

i u t a d e l l a  www.eoiciutadella.com 

Tel 971381742  Fax 971481922  E-mail: 

I CARACTERÍSTIQUES DEL CURS  PROFESSOR 
 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
estudiants universitaris o de cicles formatius relacionats 
amb el sector turístic, o qualsevol persona que desitgi 
adquirir competències en alemany del turisme. S’oferiran 
estratègies per a reactivar la llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la 

Guadalupe 
Martínez 

És un curs adreçat als alumnes amb nivell B2,que 
vulguin actualitzar i reforçar el seu nivell d’anglès. 

reactivar la llengua treballant 
principalment  les  destreses de l’expressió i comprensió 

Bartomeu Al·lès 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
universitaris o de cicles formatius relacionats 

ol persona que desitgi 
 del turisme. S’oferiran 

la llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la 

Dolores Domínguez 

És un curs adreçat a treballadors del sector turístic, 
estudiants universitaris o de cicles formatius relacionats 
amb el sector turístic, o qualsevol persona que desitgi 
adquirir competències  en francès del turisme. S’oferiran 

llengua treballant les 4 
destreses principals: l’expressió i comprensió oral i la 
comprensió i expressió escrita. Es farà servir una 
metodologia activa i comunicativa, centrada en l’alumnat 

Raquel Marcos 



INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

Ràtio  La màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup 
Observacions  Hi haurà 3 divendres lectius al llarg de tot el quadrimestre 
Certificació  S’emetrà un certificat d’assistència si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència 
Nivell mínim requerit  Per als cursos de nivell Bàsic (A1-A1+) no cal acreditar nivell mínim. 

Per als cursos de ANGLÈS cal acreditar el nivell necessari: 
a) Aportant fotocòpia acarada de la titulació requerida 
b) Fer una prova de nivell i aportar el justificant imprès del nivell assolit 

• Prova Nivell Anglès: al següent enllaç: 
https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/alumnes/index.php 
(del 22 al 29 de setembre) 

Dates de matrícula  Del 29 setembre al 12 octubre 
Lloc de matrícula  A la secretaria de l’EOI de Ciutadella 

De dilluns a dijous de 16 a 20h  
Divendres de 10 a 14h 

Documentació a aportar a la matrícula  - Imprès de matrícula emplenat 
- Justificant de pagament de taxes  
- Si cal, justificant d’exempció de pagament de taxes (certificat situació 

d’atur, família nombrosa, discapacitat, etc)  
- Justificant de nivell mínim requerit (si cal) 

Altres  L’alumnat d’aquests cursos tindrà consideració d’antics alumnes als 
processos d’admissió general a les escoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TAXES MATRÍCULA CURSOS ESPECÍFICSCURS 2017-2018 
 

-  Les famílies nombroses especials, les persones amb una discapacitat superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de 
terrorisme estan exemptes de taxes.  

-  També estan exempts de pagar taxes els alumnes en situació d’atur.  
-  Documentació que cal aportar: informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur (amb data, com a màxim, 30 dies anterior a la data 

d’inici de la     matrícula). No es considerarà vàlida la targeta de demanda de feina.  
 

Matrícula de més d’un nivell:  
L’alumnat haurà de pagar 72,08 € per drets d’examen per cada curs més al qual es matriculi (Família nombrosa: 36,04 €). 
Els “serveis generals ” només es paguen una sola vegada per curs acadèmic. 

 
Matrícula d’un nivell d’un idioma 

 Alumnat ordinari Família nombrosa 
general 

Antic alumne Drets d’examen 72,08€ 36,04€ 
Serveis generals 11,09€ 5,55€ 
Total 83,17€ 41,59€ 

 
Nou alumne Drets d’examen 72,08€ 36,04€ 

Serveis generals 11,09€ 5,55€ 
 Obertura d’expedient 23,29€ 11,65€ 
 Total 106,46€ 53,24€ 



 

 


