
 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INCA                                                                            CURSOS ESPECÍFICS – CURS 2017-2018  

 ANGLÈS 
 

Dates Curs Nivell Horari Hores Destinatari 
 

 
 
 
 
Octubre a 
gener 

ANGLÈS TURÍSTIC B1 dimarts i 
dijous  
17h a 
19h 
 

60 h 
 

Aquest curs està adreçat als alumnes amb nivell A2, o que estiguin cursant B1, que volen 
millorar les seves competències lingüístiques dins el context professional del sector turístic. 
La metodologia està orientada cap a l’assoliment d’unes estratègies i continguts que 
facilitin la realització d’unes tasques, de comprensió i expressió orals i de comprensió i 
expressió escrites,  fàcilment aplicables al lloc de treball. 
 

DESTRESES DE 
COMUNICACIÓ ORAL 

B2 dimarts i 
dijous  
19h a 
21h 
 

60 h Aquest curs està adreçat als alumnes als alumnes amb nivell B1, o que estiguin cursant B2, 
que vulguin reforçar la seva expressió i la comprensió orals. S’oferiran estratègies i 
continguts orientades a la comprensió i expressió orals. 
 

 
 
 
Febrer a 
juny 

DESTRESES DE 
COMUNICACIÓ ORAL 

B1 Dimarts i 
dijous  
17h a 
19h 
 

60 h Aquest curs està adreçat als alumnes amb nivell A2, o que estiguin cursant B1, que vulguin 
reforçar la seva expressió i la comprensió orals. S’oferiran estratègies i continguts 
orientades a la comprensió i expressió orals. 
 

PREPARACIÓ 
D’EXÀMENS DE 
CERTIFICACIÓ 

B2 dimarts i 
dijous  
19h a 
21h 
 

60 h Aquest curs està adreçat als alumnes amb nivell B1, o que estiguin cursant B2, que volen 
realitzar l’exàmen de certificació del nivell Avançat 2 i necessiten formació específica sobre 
cóm realitzar les diferents proves que inclou aquest exàmen. La metodologia està 
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. 
 
 



 
 

 ALEMANY 
 

Dates Curs Nivell Horari Hores Destinatari 
 

Octubre a 
gener 

ALEMANY PER AL 
TURISME 

A2 dimarts i 
dijous  
17h a 19h 
 

60 h Aquest curs està adreçat als professionals del turisme. Té una orientació pràctica, 
pensant en les necessitats del tracte directe amb turistes. És necessari tenir un nivell A1 
o estar cursant un A2. 
  

Febrer a 
juny 

PREPARACIÓ 
D’EXAMENS DE 
CERTIFICACIÓ 

A2 dimarts i 
dijous  
17h a 19h 
 

60 h L'objectiu fonamental d'aquest curs és preparar a l'alumnat amb nivell A1, o que estigui 
cursant A2, per a l’obtenció de la certificació A2. Es reforçaran les competències 
lingüístiques i es treballaran a classe exercicis amb el format de l'examen oficial. 
 

 

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. 
 

Dates dels cursos del 1r 
Quadrimestre 

Del 2 d’octubre de 2017 fins al 25 de gener de 2018. 
 

Dates dels cursos del 2n 
quadrimestre 
 

Del 29 de gener de 2018 fins a 17 de maig de 2018.  
 

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

Altres L’alumnat d’aquests cursos no tindrà consideració d’antics alumnes als processos d’admissió general a les escoles 



 
oficials d’idiomes. 
 

MATRÍCULA 
 

Requisits per matricular-se a) acreditar el nivell necessari per a cada curs (cal aportar fotocòpia acarada de la titulació) 
b) Fer una prova d’anivellació i obtenir el nivell necessari per a cada curs (cal aportar el justificant 
imprès del nivell assolit) 
 
Anglès: prova de nivell online al següent enllaç (del 22 al 29 de setembre) 
Alemany: prova de nivell presencial dia 25  i 26 de setembre a les 17.00h. 
 

Dates de matrícula - 1er quadrimestre: de 20 de setembre a 20 d’octubre de 2017 
- 2n quadrimestre:  de 15 a 25 de gener de 2018 
 

Lloc  
 

A la secretaria de l’EOI d’Inca  
De 16 h a 20 h 

 

 
TAXES MATRÍCULA CURSOS ESPECÍFICS                                                                                                              CURS 2017-2018 

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€ 

https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/alumnes/index.php


 
Obertura d’expedient       23,29€     11,65€ 

Total     106,46€     53,24€ 

 

 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 nivell més al qual es matriculi (Família nombrosa: 36,04 €). 


