Informació i matrícula
http://ieb.caib.es
Tel. 971 177 604

CURSOS DE LLENGUA CATALANA
CONVOCATÒRIA ESTIU 2018
■ Oferta de cursos
MUNICIPI
CODI

NIVELL

Muro

Palma

DATES I HORARI

CENTRE

A1

Del 2 al 27 de juliol, de 17 a 21 h

A2

Del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13 h

B1

Del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13 h

A1

Del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13 h

CC Flassaders

A1

Del 2 al 27 de juliol, de 16 a 20 h

PalmaFormació Mercat Camp Redó

A2

Del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13 h

CC Flassaders

B1

Del 2 al 27 de juliol, de 16 a 20 h

PalmaFormació Mercat Camp Redó

A1

Del 30 de juliol al 27 d'agost, de 9 a 13 h

PalmaFormació Mercat Camp Redó

A2

Del 30 de juliol al 27 d'agost, de 9 a 13 h

CC Flassaders

B1

Del 30 de juliol al 27 d'agost, de 9 a 13 h

CC Flassaders

Aula d'Adults

■ Termini de matrícula
De l’1 al 20 de juny de 2018 (ambdós inclosos).
■ Preu
NIVELL

PREU

A1

60 €

A2

60 €

B1

80 €

■ Reducció del preu de la matrícula
Motiu de la reducció

Documentació per acreditar-la*

Reducció del 50 % de l’import de la matrícula
Estar en situació de desocupació

Un certificat del SOIB (o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears)
que acrediti la condició de desocupat. La data d’expedició d’aquest certificat
no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública

Certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o un document
que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari

Certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa

Títol de família nombrosa en vigor.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior

Targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la
Direcció General de Dependència.

Tenir el carnet jove europeu

Original i fotocòpia del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit,
només cal presentar el document original.

Reducció del 100 % de l’import de la matrícula
Ser membre d’una família nombrosa especial

Títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva

Certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la
persona interessada no cobra cap prestació econòmica.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics

Certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què
està empadronada la persona interessada o organismes similars.

* 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 curs. En aquest cas, la persona interessada tendrà un termini de 15
dies a partir de la data de comunicació de l’anul·lació del curs 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 curs al qual es vol fer la inscripció. Per a això, s’ha de presentar el certificat
d’assistència a un curs de l’IEB o bé el certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística o
equivalent. 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 cursos 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 cursos 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 curs o recuperar l’import
pagat.
■ Canvis d’horari i de curs
Un cop pagada la matrícula, no s’accepten canvis d’horari ni de curs.
■ 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
curs, no tenen dret a cap devolució sobre l’import de la matrícula.
Si durant les dues primeres setmanes del curs 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 curs més tard de la data d’inici prevista, ho ha de comunicar a l’IEB.
■ Certificats d’assistència al curs
Un cop acabat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit al 80 % de les classes.
■ Llista d’admesos als cursos
El dia 28 de juny de 2018, l’IEB publicarà la llista d’admesos als cursos, que es podrà consultar en el lloc web
<www.iebalearics.org> i als punts d’inscripció i informació.
■ 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 de Palma
C. de la Protectora, 10
971 17 89 96
ccpalma@iebalearics.org

Centre de Català de Manacor
Escola Municipal de Mallorquí
Passeig del Ferrocarril, 79
971 53 72 52
aulaadults@ajmuro.net
De dilluns a divendres, de 9 a 12 h

Aula d’Adults
Ajuntament de Muro
C. de Joan Massanet, 51
971 53 72 52
aulaadults@ajmuro.net
De dilluns a divendres, de 9 a 12 h

Centre de Català d’Inca
Plaça de Sant Domingo, s/n
971 50 58 09
ccinca@iebalearics.org

