OFERTA DE CURSOS DE LLENGUA (ALEMANY/ ANGLÈS/ XINÈS) PER A ALUMNES DE
SECUNDÀRIA
CALENDARI D’INICI DE CURS 2018/19
CURSOS D’ALEMANY
A1.1 (nivell 0): no calen coneixements
A1.3. (nivell A1/A2): curs 2019/20
A.2.2: curs 2020/21
Objectiu: Arribar al Nivell Bàsic (A2) en tres cursos escolars, amb el reconeixement del
Departament d’Ensenyament
Horari: Tots els cursos tindran lloc els dimecres de 16.00 a 18.30
Matrícula: 18 de setembre de 18.00 a 20.00 (a l’EOI Sant Gervasi)
Preu: 356,80 € taxes + 10 € de material
Edat: Cal haver complert 14 anys durant l’any 2018.
Durada dels cursos: Del 26 de setembre de 2018 al 12 de juny de 2019 (85 hores).
CURSOS DE PREPARACIÓ PER ALS CERTIFICATS INTERMEDI (B1) i AVANÇAT (B2) D’ANGLÈS
de l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (previ TEST de NIVELL). Cursos subjectes a conveni amb els
instituts de secundària del districte.

Test de nivell: 19 de setembre (de 16.00 a 20.00 segons convocatòria a especificar el
setembre)
Horari: Els cursos realitzats a l’EOI o al propi centre tindran lloc dimecres o dijous de 16.00 a
18.00. (A concretar al mes de setembre)
Matrícula: 25 de setembre de 16.00 a 20.00 (a l’EOI Sant Gervasi); (segons convocatòria)
Preu: 158,80 € + 10 € de material
Edat: Cal haver complert 14 anys durant el 2018.
Durada dels cursos: : Del 10 d’octubre al 30 de gener (grups de dimecres); del 4 d’octubre al
7 de febrer (grups de dijous). La diferència en les dates de calendari és deguda al fet que els
festius 1 de novembre i 6 de desembre cauen en dijous.
CURSOS DE XINÈS
Objectiu: Enguany oferim el curs introductori amb l’objectiu d’arribar al nivell A1, i el curs
de continuació A2. Està previst oferir el nivell A2 durant el curs 2019/20
Horari: El curs de primer tindrà lloc en principi els dimarts i dijous de 18.00 a 19.30
Matrícula: 2 d’octubre (a l’EOI Sant Gervasi)
Preu: 374,80 € taxes + 10 € de material.
Edat: Cal haver complert 14 anys durant l’any 2018.
Durada dels cursos: Del 9 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019 (90 hores)
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