
 

CURS ESPECÍFIC – 2n quadrimestre CURS 2018-2019 

FRANCÈS 

PREPARACIÓ PROVA DE CERTIFICAT D’INTERMEDI 2 

Matrícula Dates Nivell Horari Descripció 

Del 22 de 

gener al 19 

de febrer 

19 de 

febrer al 16 

de maig 

 

(52 h) 

B1 
dimarts i dijous 

19h a 21h 

Aquest curs va adreçat a alumnes amb nivell B1 que volen 

realitzar l’examen de certificació del nivell Intermedi 2 i 

necessiten formació específica sobre com realitzar les diferents 

proves que inclou aquest examen. La metodologia anirà 

orientada cap a l’assoliment d’unes estratègies i continguts 

que facilitin la realització i superació de les distintes proves que 

componen l’examen de certificat. Es realitzaran activitats tipus 

examen, entre d’altres. En cas de no poder acreditar cap nivell 

de llengua, la persona podrà realitzar una prova d'anivellament 

per poder 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. 

Els alumnes que vulguin obtenir el certificat del nivell s’hauran de matricular com alumnes lliures per realitzar les 
proves de certificat unificades. 

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 19.30 h 

Documentació 
necessària 

1. Full de matrícula (a emplenar a secretaria quan es lliuri la resta de documentació). 

2. Fotocòpia DNI. 

3. Justificants de pagament de les taxes. 

4. Acreditació del nivell requerit. 

5. Acreditació documental d’estar exempt o tenir dret a la  bonificació de pagament. 

 
 



TAXES 

 Observacions Taxa ordinària Família nombrosa/monoparental general 

Curs  74,04 € 37,02 € 

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. 

11,39 € 5,7 € 

Obertura 
d’expedient 

Aquesta taxa només es paga en cas de 
no haver estat mai alumne/a a l’EOI 
d’Inca. 

23,92 € 11,97 € 

 

El pagament es farà per via telemàtica. Aquestes són les passes a seguir: 

 1. https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

 2. A l’apartat seleccionar organisme, s’ha de seleccionar: Conselleria d’ Educació i Universitat. 

 3. Seleccionar Escola Oficial d’ Idiomes. 

 4. Clicar damunt exempcions. 

 5. Curs presencial quadrimestral de català. 

 

ANTICS ALUMNES 

Paguen el mateix a excepció de la taxa per obertura d’expedient. 

 

ALUMNES EXEMPTS DE PAGAMENT 

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



Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, nombrosa i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. 

Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats i en acolliment. Persones privades de llibertat. 

La condició s'ha d'acreditar documentalment. 

 

 

 


