
 

CURS ESPECÍFIC – 1r quadrimestre CURS 2018-2019 

FRANCÈS 

DESTRESES DE COMUNICACIÓ ORAL 

Matrícula Dates Nivell Horari Descripció 

A partir 

del 30 

d’octubre 

6 de 

novembre 

al 14 de 

febrer 

 

(52 h) 

B1 
dimarts i dijous 

19h a 21h 

Aquest curs específic va adreçat a alumnes amb nivell 

A2 o B1 de francès que desitgin ampliar i perfeccionar 

les seves destreses comunicatives orals en la llengua 

meta. Per tant, podran accedir al curs totes aquelles 

persones que hagin cursat i aprovat el curs de bàsic 2 

de l’Escola Oficial d’Idiomes o que puguin certificar el 

nivell B1. En cas de no poder certificar cap nivell de 

llengua, la persona podrà realitzar una prova que 

permetrà acreditar el seu nivell i accedir al curs. 

Prova d’anivellament: Presencial amb cita prèvia. Enviar un correu a eoincasecretaria@gmail.com per sol·licitar-la. 

 

 
 



INFORMACIÓ IMPORTANT 

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

Observacions Hi ha un divendres lectiu al mes. 

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

MATRÍCULA 

Requisits per 
matricular-se 

Es necessita una de les següents opcions: 

a) acreditar el nivell necessari per al  curs (cal aportar fotocòpia acarada de la titulació) o 

b) fer una prova d’anivellació i obtenir el nivell necessari per al curs. La prova d’anivellació serà presencial 

amb cita prèvia. Enviar un correu a eoincasecretaria@gmail.com per sol·licitar-la. 

Lloc A la secretaria de l’EOI d’Inca 

C/ Joan Miró, 22. Inca (Edifici IES Pau Casesnoves) 

 

Horari:     Dilluns a dijous 16 h a 20 h 

                   

 

 
 
 
  



TAXES 

 Observacions Taxa ordinària Família nombrosa general 

Curs  73,23 € 36,62 € 

Serveis generals Aquesta taxa només es paga una 

vegada per curs escolar. Si 

l’alumne/a ja està matriculat a 

l’EOI d’Inca, no l’ha de tornar a 

pagar. 

11,27 € 5,64 € 

Obertura 

d’expedient 

Aquesta taxa només es paga en 

cas de no haver estat mai 

alumne/a a l’EOI d’Inca. 

23,66 € 11,84 € 

En el moment de fer la matrícula el centre proporcionarà l’imprès per fer el pagament al banc o la informació necessària per fer el 

pagament online. 

Estan exempts de pagar taxes aquells que es trobin en les següents situacions: 

a) Persones en situació de desocupació: 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. 

b) Família nombrosa especial 

c) Persones amb discapacitat superior al 33% 

d) Víctimes de violència de gènere 

e) Víctimes de terrorisme 

*Totes les situacions anteriors s’han d’acreditar oficialment, així com en el cas de gaudir de la reducció de taxes per família nombrosa general. 

 


