“AU-DELÀ DU B2"


Aquest curs especial està adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 i vulguin
perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua francesa (en cas de no tenir
el certificat, l’escola us farà un test per acreditar el nivell). Aquest curs no és un curs
de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una alternativa per a aquells alumnes
que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un
curs oficial.
El curs consta d'un total de 60 hores lectives i s'impartirà els dimarts de 18:30 a
20:30 d'octubre a finals de maig/principis de juny.
El preu del curs és:
●
●
●
●
●

266,80 € per a la matrícula ordinària
133,40 € per a membres de família nombrosa de categoria general
133,40 € per a membres de família monoparental
30 € per membres de família nombrosa de categoria especial,
30 € per persones amb discapacitat igual o superior al 33%

Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí
Per a fer la matrícula durant el mes de setembre haureu de:
1. Emplenar el document de matrícula i enviar-lo a eoiguinardo@xtec.cat.
2. Si teniu reducció o exempció de taxes, enviar la documentació corresponent a
eoiguinardo@xtec.cat .
3. Enviar el certificat B2 a eoiguinardo@xtec.cat (només per a alumnes externs a EOI
Guinardó)
4. Efectuar l’ingrés corresponent al pagament al compte:
ES46 2100 1350 5802 0007 4745

EOI Guinardó
NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA CURS 2020-21
El curs 2020-21 es podrà veure afectat segons l'evolució de la
pandèmia i les instruccions del Departament d'Educació i del de Salut.
Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent
dels recursos del centre (espais, professorat…), les condicions de
presencialitat podrien variar segons el context.
És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la
matrícula.

