Curs

Centre
CAL (CENTRE D'AUTOAPRENENTATGE DE LLENGUA
CATALANA)

CATALÀ

ÀREA DE CULTURA (AJUNTAMENT D'INCA)
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Nivell

Curs adreçat a persones que dominen la llengua general i volen
aprofundir en l'expressió oral i escrita.
On és? Centre de Formació Municipal (Quarter General Luque)
C. del General Rodríguez Casademunt, 3. Tel. 871914500 normalització@incaciutat.com
Horari Dimarts de 17.30 a 20.00 h.
Matrícula Del 7 al 22 de gener de 2016.
Preu 90 €. Reducció del 50 % en els següents casos:
• Estar en situació de desocupació.
• Percebre una pensió pública.
• Estar reclòs en un centre penitenciari.
• Ser membre de família nombrosa.
• Tenir una discapacitat del 33 % o superior.
• Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26).
Dates del curs Del 02/02/2016 al 17/05/2016.
Exàmens Prepara per al certificat C1 de la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria de Participació, Transparència i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
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Accions formatives adreçades prioritàriament a treballador/es
desocupats inscrits com a demandants d'ocupació.
Un mínim del 80 % ha d'estar en situació d'atur, i fins a un màxim del
20 % pot ser cobert per treballadors ocupats.
Prioritats
1. Joves inscrits entre 16 i 25 anys, derivats pels serveis d’orientació
del SOIB.
2. Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació
que tenguin unitats de competència assolides del certificat que s’ha
de completar, derivats pels serveis d’orientació del SOIB.
3. Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació,
derivats pels serveis d’orientació del SOIB.
Requisits acadèmics mínims Graduat escolar/4t d'ESO. Si no es
disposa del nivell acadèmic indicat es passarà una prova d'accés.
On és? Centre de Formació Municipal (Quarter General Luque)
C/ del General Rodríguez Casademunt, 3. Tel. 971507750 formacio@incaciutat.com.
Dates del curs De l'01/12/2015 al 17/02/2016.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS (AJUNTAMENT D'INCA)

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

Cursos d'alfabetització adreçats principalment al col·lectiu de
dones magrebines, organitzats a través de Creu Roja d'Inca, amb
la col·laboració de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca.
On és? CEP d'Inca. C/ d'Antoni Torrandell, 59.
Horari Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.00 h.
Preu Gratuït.
Dates del curs De l'1 d'octubre a mitjan maig.

Centre oficial de nivell no universitari dependent de la Conselleria
d'Educació i Universitat dedicat a l'ensenyament especialitzat
d'idiomes moderns.
Certificats oficials en finalitzar el nivell.
Totes les aules estan equipades amb pissarra digital. Disposa d'una
biblioteca com a sala d'estudi i amb servei de préstec.
On és? C/ de Joan Miró, 22. Tel. 971502154 - www.eoinca.com.
Horari Dilluns i dimecres o dimarts i dijous, i un divendres al mes.
De 17.00 a 19.00 h o de 19.00 a 21.00 h (4 hores i mitja de classes
setmanals).
Matrícula Preinscripció d'abril a maig. Matrícula gratuïta per a
persones en situació d'atur i famílies nombroses especials.
Taxes 126 € anual (antics alumnes) / 145 € anual (nous alumnes).
Les taxes s'actualitzen cada any i inclouen el dret a examen. Taxes
reduïdes per a famílies nombroses. Consulta possibles canvis a
www.eoinca.com.
Dates del curs De l'1 d'octubre a mitjan maig.
Exàmens Dues convocatòries: maig-juny i setembre. Certificats
amb validesa oficial en finalitzar el nivell.

CAL (CENTRE D'AUTOAPRENENTATGE DE LLENGUA CATALANA)

El CAL us permet aprendre català d'una manera flexible i al
vostre ritme. Vosaltres triau l'horari i el temps de dedicació.
L'assessor del centre us guiarà i orientarà en el vostre
aprenentatge. També podeu participar en les sessions de
conversa que s'hi organitzen.
Al centre podeu trobar tot el material necessari per aprendre
català. Hi trobareu fitxes de teoria i d'exercici, material
multimèdia, manuals d'aprenentatge, diccionaris, accés al PELC,
musica i llibres de lectura. També es fan grups de conversa de
tots els nivells de llengua.
On és? Plaça de Sant Domingo, s/n. Tel. 971505809 eguasp@ieb.caib.es - www.facebook.com/cal.dellevant
Horari Dilluns i dimecres de 9.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00
h; dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 15.00 h.
Matrícula Oberta tot l'any.
Preu 10 € (cada 4 mesos). Matrícula gratuïta per a persones
desocupades, estudiants o pensionistes.
Exàmens Preparen per als certificats de la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria de Participació, Transparència
i Cultura del Govern de les Illes Balears.
CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL

Activitats adreçades a persones adultes.
On és? C/ de Llorenç Maria Duran, 37. Tel. 971880535 - Fax
971501598 - www.ceaborjamoll.cat - info@cepaborjamoll.com
Matrícula Durant el mes de setembre. Hi ha un segon termini de
matrícula pel febrer.
Preu 15 € (cada 4 mesos, 2 quadrimestres en un curs escolar).
Dates del curs De l'1 d'octubre a mitjan juny.
Exàmens Preparen per als certificats de la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria de Participació, Transparència
i Cultura del Govern de les Illes Balears.

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC - ASSOCIACIÓ PARAULA

La campanya posa en contacte una persona que sap parlar català
amb una altra que l'ha començat a aprendre i el vol practicar. El
voluntari que s'inscriu a la campanya es compromet a compartir 10
hores amb un altre voluntari a fi d'emprar el català per
comunicar-se.
On és? En un acte en què participaran altres voluntaris es
presentaran les parelles lingüístiques, que rebran material amb
idees per parlar en català. Després les mateixes parelles podran
decidir on trobar-se (plaça, biblioteca, cafè...) i quan.
En cas que no hi hagi prou voluntaris, si la persona voluntària vol, se
li assignarà una parella del poble més proper.
Més info: Associació Paraula. Carrer de Jaume Ferran, 60. 07004
Palma. Tel. 971 761 301 – www.paraula.cat.
Matrícula Oberta tot l'any. Cal emplenar el formulari d'inscripció
que hi ha al web o a qualsevol dels llocs d'inscripció de la campanya
indicant la disponibilitat horària, si parla català o el vol aprendre, les
seves aficions i el sexe i edat aproximada de la parella que li
agradaria que li assignassin.

