CURSOS ESPECÍFICS 2n QUADRIMESTRE
EOI DE CIUTADELLA

IDIOMA i NIVELL

Anglès B2

NOM DEL CURS

Curs específic preparació del nivell B2.

DATES, HORARI i

Horari: Dimarts i dijous 18-20h

NOMBRE D’HORES

Durada: del 16 gener al 8 de maig (incloent els divendres: 2 de febrer i 16 de març)
60 hores

PROFESSOR/A

Bartomeu Al·lès Pons

DESTINATARIS

· És un curs adreçat als alumnes que hagin superat el curs Avançat 1 de l’EOI, que vulguin actualitzar i
reforçar el seu nivell d’anglès cap a l’obtenció del nivell B2.
· S’oferiran estratègies per reactivar la llengua treballant les 4 destreses principals: l’expressió i
comprensió oral i la comprensió i expressió escrita.
· Està dirigit als alumnes que vulguin reforçar les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció
del certificat de nivell B2, treballant a classe la tipologia d’exercicis del format d’examen.

RÀTIO
CERTIFICACIÓ
DATES DE MATRÍCULA

Mínim: 12 alumnes // Màxim: 25 alumnes
S’emetrà un certificat d’assistència si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència.
La matrícula serà presencial a la secretaria de l’EOI de Ciutadella els dies: 8 i 9 de gener (capvespre de
16 a 20h). El termini de lliurament de la documentació serà dia 10 de gener a les 20h.

Lloc de matrícula: EOI Ciutadella. Carrer Mallorca, 67 porta B - 1r pis. Telf. 971381742. Email:
info@eoiciutadella.com
La prova de nivell serà online els dies 8 i 9 de gener (operatiu de les 7:00h de dia 8 a les 20:00h de dia
9) al següent link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/alumnes/index.php

REQUISITS PER MATRICULAR-SE
(prova de nivell)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Cal acreditar el nivell necessari d’anglès, aportant fotocòpia acarada de la titulació requerida (a partir del nivell
B1) o bé fent la prova de nivell online i aportant el resguard del resultat assolit .

-

TAXES DE MATRÍCULA

Imprès de matrícula emplenat: https://wp.me/a5ckg9-Ir
Justificant de pagament de taxes (ATIB): https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
(“curso especializado para el perfeccionamiento de competencias en idiomas”)
Si cal, justificant d’exempció de pagament de taxes: certificat situació d’atur, família
nombrosa, discapacitat, etc (original i còpia)
Fotocòpia DNI
Foto carnet (només nous alumnes)
3 euros de quota material escolar

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.
Important: Els “serveis generals” només es paguen una sola vegada per curs acadèmic.
-

ANTIC ALUMNE

Alumnat ordinari

Curs quadrimestral
Serveis generals (aquesta tasa només es

73,23
11,27

Família nombrosa
general
36,62
5,64

84,50

42,26

Alumnat ordinari

Família nombrosa
general
36,62
5,64

paga una sola vegada per curs escolar. Si ja està
matriculat a l’EOI actualment no l’ha de tornar a
pagar)

TOTAL Antic alumne

NOU
ALUMNE
Curs quadrimestral
Serveis generals (aquesta tasa només es

73,23
11,27

paga una sola vegada per curs escolar. Si ja està
matriculat a l’EOI actualment no l’ha de tornar a
pagar)

Obertura d’expedient
23,66
11,84
TOTAL Nou alumne
108,16
54,10
Aquestes taxes estan actualitzades d’acord a les taxes publicades al BOIB per l’any 2018

