
 

 
 
 

Informació i matrícula:   
iebllengua.caib.cat 
 Tel.: 971 17 76 04 

 

  

TALLERS DE CONVERSA DE LLENGUA CATALANA 
FEBRER I MARÇ 2019 

 

■ Termini d’inscripció: del 7 al 18 de gener de 2019 

■ Preu: 10 euros 

■ Oferta de tallers: 

 

MUNICIPI CODI NIVELL HORARI DATES LLOC 

Calvià 2019/050 B1 Dilluns i dijous, de 16 a 18 h 4/2/2019-7/3/2019 
Centre d'Educació per a Adults de 
Calvià 

Llucmajor 2019/051 B2 Dilluns i dimecres, de 16 a 18 h 4/2/2019-6/3/2019 Ca ses Gotleves 

Llucmajor 2019/052 C1 Dilluns, de 18 a 20 h 4/2/2019-4/3/2019 Ca ses Gotleves 

Palma 2019/053 A2 Dimarts i dijous, d'11.30 a 13.30 h 5/2/2019-7/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/054 A2 Dimarts i dijous, de 17 a 19 h 5/2/2019-7/3/2019 IES Politècnic 

Palma 2019/055 B1 Dimarts i dijous, d'11.30 a 13.30 h 5/2/2019-7/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/056 B1 Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h 4/2/2019-6/3/2019 IES Politècnic 

Palma 2019/057 B1 Dimarts i dijous, de 19 a 21 h 5/2/2019-7/3/2019 IES Politècnic 

Palma 2019/058 B2 Dimecres i divendres, d'11.30 a 13.30 h 6/2/2019-8/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/059 B2 Dimecres i divendres, de 16.30 a 18.30 h 6/2/2019-8/3/2019 IES Ramon Llull 

Palma 2019/060 B2 Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h 4/2/2019-6/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/061 B2 Dimarts i dijous, de 19 a 21 h 5/2/2019-7/3/2019 IES Ramon Llull 

Palma 2019/062 C1 Divendres, de 9.30 a 11.30 h 8/2/2019-8/3/2019 PalmaFormació Son Malferit 

Palma 2019/063 C1 Dimecres, de 17 a 19 h 6/2/2019-6/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/064 C1 Dilluns, de19 a 21 h 4/2/2019-4/3/2019 IES Politècnic 

Palma 2019/065 C2 Dimecres, de 17 a 19 h 6/2/2019-6/3/2019 PalmaFormació Mercat Camp Redó 

Palma 2019/066 C2 Dijous, de 19 a 21 h 7/2/2019-7/3/2019 IES Politècnic 

 

■ Informació i matrícula: 
         
Institut d’Estudis Baleàrics  
C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3 (Palma) 
971 17 76 04 
ensenyament@ieb.caib.es  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
 

Centre de Català Josep M. Llompart 
(Ca n’Oleo) 
C. de l'Almudaina, 4 
07001 Palma 
Tel.: 971 17 89 15 
ccpalma@iebalearics.org  
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h;  
dilluns i dimecres, de 16 a 19 h 

Centre de Català d’Inca 
Plaça de Sant Domingo, s/n 
07300 Inca 
Tel.: 971 505 809 
A/e: ccinca@iebalearics.org  
Dilluns i dimecres, de 9.30 a 13.30h i de 16 a 19 
h; dimarts, dijous i divendres, de 9 a 15h 

 

Centre de Català de Manacor 
Escola Municipal de Mallorquí  
(molí d'en Beió) 

Passeig del Ferrocarril, 79 
07500 Manacor 
Tel.: 627 329 191 

A/e: ccmanacor@iebalearics.org  
Dilluns i dimarts, de 10 a 14h; 
dimecres, de 10 a 13h i de 16 a 19h 

 

Ajuntament de Calvià 
C. de Julià Bujosa Sans, batle, 1 
Tel.: 971 13 91 81 (ext: 1320) 
A/e: aaguilo@calvia.com 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 

Ajuntament de Llucmajor 
Claustre de Sant Bonaventura 
C. de Fra Joan Garau, 2 
Tel.: 971 669 758 

A/e: cjaner@llucmajor.org 
De dilluns a dijous, de 8 a 14 h 

 



 

■ Reducció del preu de la matrícula  

 
*Cal presentar el document original i una fotocòpia. 

 

■ Devolució de l’import de la matrícula  
L’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el taller. En aquest cas, la persona interessada tendrà un 
termini de 15 dies a partir de la data de comunicació de l’anul·lació del taller per presentar el número de compte en el 
qual s’ha d’efectuar la devolució. 

 

■ Requisits i documentació necessària per matricular-se 
— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció. 
— Acreditar el nivell de català anterior al del taller al qual es vol fer la inscripció. En cas de no tenir l’acreditació, s’ha 
de fer una prova de nivell. Les proves de nivell es faran als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de 
matrícula, no cal demanar hora. 
— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula. Cal presentar-ne també una 
fotocòpia. 

 

Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període de matrícula, si la documentació no es presenta dins el termini 
establert, la inscripció no serà vàlida i no es tornarà l’import abonat. 

 

■ Places, aules i horaris 
El nombre de places dels tallers és limitat. Les places es cobriran per ordre de recepció dels documents que fan efectiva 
la matrícula. L’oferta concreta d’aules i horaris es pot modificar, d’acord amb la demanda.  
 

■ Anul·lacions 
L’IEB es reserva el dret d’anul·lar els tallers en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, 
l’IEB ho comunicarà a les persones que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat de matricular-se a un altre taller o 
recuperar l’import pagat.  

 

■ Canvis d’horari i de taller 
Un cop pagada la matrícula, no s’accepten canvis d’horari ni de taller. 

 

■ Baixes 
Les baixes, tant si es produeixen des del moment en què s’ha fet efectiva la matrícula com si es notifiquen una vegada 
iniciat el taller, no tenen dret a cap devolució sobre l’import de la matrícula. 
 
Si durant les dues primeres setmanes del taller l’alumne/a no es presenta a classe i no ho justifica, se’l donarà de baixa 
automàticament. Si algun alumne/a ha d’incorporar-se al taller més tard de la data d’inici prevista, ho ha de 
comunicar a l’IEB. 

 

■ Llista d’admesos als cursos 
El dia 30 de gener de 2019, l’IEB publicarà la llista d’admesos als cursos, que es podrà consultar en el lloc web 
<iebllengua.caib.cat> i als punts d’inscripció i informació. 


