
 

E s c o l a  O f i c i a l  d ’

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

CURS ESPECÍFIC
 

ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS BÀSIC A2

MATRÍCULA  NIVELL HORARI DURADA DEL 
CURS

 
A partir del 5 
 al 13 de 
novembre 

 
Bàsic A2 

 
Dilluns i 
Dimecres 
de 16h a 
18h 

 
Del 7 
novembre al 
13 de febrer
 
(54 hores)

 
Prova d’anivellament : Presencial amb cita prèvia. Enviar un correu a  
 

 
 
 
 

 

f i c i a l  d ’ I d i o m e s  d e  C i u t a d e l l a  www.eoiciutadella.com

C/ Mal lorca,  67  Por ta B ,  1 r  p i s  –  07760 Ciutadel la .  I l lesBa learsTel 971381742  Fax 971481922  E

mail: aeoi.ciutadella@gmail.com 

 

CURS ESPECÍFIC – PRIMER QUADRIMESTRE CURS 2018-19

 
ALEMANY 

 
 

ACTUALITZACIÓ DE CONEIXEMENTS BÀSIC A2  
 

DURADA DEL 
CURS 

DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL 
CURS 

Del 7 
novembre al 

de febrer 

hores) 

 
És un curs adreçat a alumnes amb coneixements 
bàsics d’alemany (nivell A1) , que vulguin actualitzar 
i reforçar el seu nivell d’alemany cap a l’adquisició 
del nivell A2. 
S’oferiran estratègies per a reactivar la llengua 
treballant les 4 destreses principals: l’expressió i 
comprensió oral i la comprensió i expressió escrita.
Podran accedir al curs totes aquelles persones que 
hagin cursat Bàsic A1 o que acreditin coneixements 
bàsics a través de la prova d’anivellació. 
 

: Presencial amb cita prèvia. Enviar un correu a  info@eoiciutadella.com  per sol·licitar-

www.eoiciutadella.com 

Tel 971381742  Fax 971481922  E-
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DESTINATARIS I CARACTERÍSTIQUES DEL  
PROFESSOR 

 

coneixements 
que vulguin actualitzar 

i reforçar el seu nivell d’alemany cap a l’adquisició 

S’oferiran estratègies per a reactivar la llengua 
treballant les 4 destreses principals: l’expressió i 
comprensió oral i la comprensió i expressió escrita.  
Podran accedir al curs totes aquelles persones que 

coneixements 

 
Eva Peralta 

-la. 



 
 

INFORMACIÓ 
 
 
Ràtio 
 

La màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup

 
Observacions  
 

Hi haurà 2 div

 
Certificació 
 

S’emetrà un certificat d’assistència si l’alumne/a 

 
Nivell mínim requerit 
 

Cal acreditar un nivell mínim Bàsic A1 o fer una prova d’anivellació presencial

 
Dates de matrícula 
 

A partir del 5 de novembre
 

 
Lloc de matrícula 
 

A la secretaria de 
De dilluns a dijous de 16 a 20h 

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 d

 
Altres  
 

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

 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT MATRÍCULA 

La màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup 

divendres lectius al llarg del quadrimestre (23 novembre i 1 febrer)

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

Cal acreditar un nivell mínim Bàsic A1 o fer una prova d’anivellació presencial

5 de novembre 2018  (curs primer quadrimestre) 

A la secretaria de l’EOI de Ciutadella 
De dilluns a dijous de 16 a 20h  

Imprès de matrícula emplenat 
Justificant de pagament de taxes  
Si cal, justificant d’exempció de pagament de taxes (certificat situació d’atur, família nombrosa, 

scapacitat, etc)  
Justificant de nivell mínim requerit o prova d’anivellació 

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

(23 novembre i 1 febrer) 

 

Cal acreditar un nivell mínim Bàsic A1 o fer una prova d’anivellació presencial 

Si cal, justificant d’exempció de pagament de taxes (certificat situació d’atur, família nombrosa, 

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



 

TAXES DE MATRÍCULA
 

Antic alumne   
Drets d’examen 
 
Serveis generals 
(Aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si 
l’alumne ja està matriculat a l’EOI de Ciutadella, no l’ha de 
tornar a pagar) 
Total  

Nou alumne  
Drets d’examen 
 
Serveis generals 
(Aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si 
l’alumne ja està matriculat a l’EOI de Ciutadella, no l’ha de 
tornar a pagar) 

 Obertura d’expedient 
(Aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai 
alumne a l’EOI de Ciutadella) 

 Total  
 
*Condicions de gratuïtat 
 
Estan exempts de pagar taxes aquelles persones que es 
  

• Persones en situació d’atur  (cal aportar 
dies anterior a la data d’inici de la matrícula

• Les famílies nombroses especials  (cal aportar fotocòpia del carnet actualitzat)
• Les persones amb una discapacitat superior al 33%
• Les ví ctimes de violència de gènere
• Les víctimes de terrorisme (cal acreditar

 

 
TAXES DE MATRÍCULA  *Veure condicions de gratuïtat més avall

Alumnat ordinari 

73,23€ 

(Aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si 
l’alumne ja està matriculat a l’EOI de Ciutadella, no l’ha de 

 
11,27€ 

84,50€      
 

73,23€ 

(Aquesta taxa només es paga una vegada per curs escolar. Si 
l’alumne ja està matriculat a l’EOI de Ciutadella, no l’ha de 

 
11,27€ 

(Aquesta taxa només es paga en cas de no haver estat mai 23,66€ 

108,10€ 

Estan exempts de pagar taxes aquelles persones que es troben en les següents situacions: 

(cal aportar Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur amb data, com a màxim, 30 
matrícula) 

(cal aportar fotocòpia del carnet actualitzat) 
Les persones amb una discapacitat superior al 33%  (cal acreditar-ho oficialment) 

ctimes de violència de gènere  (cal acreditar-ho oficialment) 
(cal acreditar-ho oficialment) 

gratuïtat més avall  

Família nombrosa general 

 
36,62€ 

 
 
5,64€ 

     42,26€ 

 
36,62€ 

 
 
5,64€ 

 
11.84€ 

54,10€ 

amb data, com a màxim, 30 


