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L’escola oferirà aquest estiu cursos intensius
d’alemany, anglès i francès durant el mes de
juliol.

PREU

PROVA DE NIVELL

CALENDARI

266,80 € (el preu no inclou el material).

De l’1 al 19 de juliol de 2019
(ambdós inclosos)

- Família nombrosa de categoria general i/o
família monoparental: 50% de descompte.

Per matricular-vos a 1r A NO cal fer cap prova
de nivell, però caldrà realitzar la preinscripció
igualment.

HORARI DEL CURS

- Família
nombrosa
de
categoria
especial
i/o minusvalidesa del 33% o
superior: matrícula gratuïta.

De 9.30h a 13.30h

Si us voleu matricular a d’altres nivells, heu de
presentar un certificat que acrediti quin nivell
teniu; si no el teniu, cal fer una prova per
establir el vostre nivell de coneixements.

El certificat que s’obté NO té el mateix valor que
el dels cursos reglats d'hivern, per tant, no hi ha
convalidació ni permet el pas automàtic al nivell
següent d’un curs regular.
Assistir a aquests cursos no dóna cap dret
d'accedir directament a l'EOI com a alumne/a
oficial però l’eximeix de fer el test de nivell per
entrar a l’EOI al setembre.
CRÈDITS

La data de la prova de nivell per a tots els
idiomes és el 25 de juny a les 17.00h.

NOMBRE D’ALUMNES PER CURS
Mínim 12 alumnes i màxim de 20.

INSCRIPCIÓ

DURADA DEL CURS

Del 3 al 21 de juny en horari d'atenció al públic.

MATRÍCULA I PAGAMENT

Els cursos d’estiu de l’EOI Figueres són cursos
de 60 hores, que no són equivalents als cursos
regulars de 130 hores que hi tenen lloc al llarg
d’un any acadèmic.

La matrícula es tancarà tan bon punt es
cobreixin les places disponibles.

El dia 26 de juny es comunicarà quins grups es
formen i s’emetrà l'imprès de pagament, que
s'haurà de fer efectiu abans de 24 hores a
qualsevol terminal de Servicaixa ("la Caixa").

Si queden places lliures, la matrícula estarà
oberta fins al dia d'inici de les classes.

Si s'excedeix aquest termini el centre es reserva
el dret d'anul·lar la matrícula.

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ

Algunes universitats de Catalunya reconeixen
alguns d'aquests cursos com a crèdits d'idioma
de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres
facultats per confirmar-ne el reconeixement.
OBSERVACIONS
L'escola es reserva el dret d'anul·lar el curs
intensiu d'estiu i tornar l'import abonat si no
s'arriba al mínim d'alumnes establert.

Cal tenir 16 anys (fets durant l'any 2019)
DOCUMENTACIÓ
NIVELLS PREVISTOS
- Original i fotocòpia del DNI.

No es retornarà l'import total o parcial de la
matrícula, en cas de renúncia per part de
l'alumne.

Alemany: un grup.
Anglès: 2 grups.
Francès: un grup.
Els grups s’obriran en funció de les
preinscripcions i dels resultats del test de
nivell.

- Original i fotocòpia del NIE i del passaport
(en cas de ser estranger).
-

Justificant que acrediti el nivell si s'escau.

Original i còpia de la
documentació
acreditativa de l’exempció o reducció de la
taxa de matrícula.

CERTIFICATS
Els alumnes que superin el curs obtindran un
certificat acreditatiu del nivell corresponent.
Es requereix una assistència mínima del 80%
per obtenir-lo.

Per qualsevol consulta
eoifigueres@xtec.cat
(assumpte: cursos d'estiu)
Horari d'atenció al públic :
Fins el 13 de juny : de dilluns a dijous
de 14h a 20h
A partir de divendres dia 14 de juny:
de dilluns a divendres
de 9.00h a 14.00h
Telèfon del centre: 972 51 21 24

