
Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Escola Oficial d’Idiomes del Prat 

CURSOS ESPECIALS D’ACTUALITZACIÓ I 

PERFECCIONAMENT 2017-2018 

Aquests cursos s’ofereixen en paral·lel als nostres cursos oficials presencials. La preinscripció a 
aquests cursos es durà a terme presencialment entre el 4 i el 29 de setembre (per als cursos 
que comencen a l'octubre) i durant el mes de gener (per als cursos que comencen el febrer. 
Consulteu la informació al nostre web durant el mes de gener). 
 
Edat mínima: Tenir 16 anys (complerts com a màxim el 31 de desembre de 2016).  
Durada: 30 hores 
Oferta: 20 places 
Preu: 168,80 (inclou material) 
 
Nota per a estudiants universitaris: algunes universitats reconeixen aquests cursos com a 
crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a la gestió acadèmica de la vostra facultat.  
 

OFERTA DE CURSOS ESPECIALS I DE PERFECCIONAMENT 

PRIMER QUADRIMESTRE 

CURS 
 

IDIOMA HORARI INICI NIVELL 

Preparació per a l’obtenció 
del Certificat de nivell 
intermedi (B1) 

anglès dimarts, de 19:00 
a 21:00 

3 d’octubre de 2017 fins 
el 23 de gener de 2018 

B1 

Actualització lingüística i 
conversa –de B2 a C1 

anglès  dijous, de 19:00 a 
21:00 

5 d’octubre de 2017 fins 
el 8 de febrer de 2018 

B 2.2.-
C1 

Actualització lingüística i 
conversa –de C1 a C2 

anglès Dimecres, de 
19:00 a 21:00 

4 d’octubre de 2017 fins 
el 7 de febrer de 2018 

C1-C2 

Actualització lingüística i 
conversa –de B2 a C1 

francès dimarts, de 19:00 
a 21:00 

3 d’octubre de 2017 fins 
el 23 de gener de 2018 

B 2.2.-
C1 

 

OFERTA DE CURSOS ESPECIALS I DE PERFECCIONAMENT 

SEGON QUADRIMESTRE 

CURS 
 

IDIOMA HORARI INICI NIVELL 

Preparació per a l’obtenció 
del Certificat de nivell 
intermedi (B1) 

anglès dimarts, de 19:00 
a 21:00 

6 de febrer de 2018 fins 
el 29 de maig de 2018 

B1 

Actualització lingüística i 
conversa –de B2 a C1 

anglès  dijous, de 19:00 a 
21:00 

15 de febrer de 2018 fins 
el 31 de maig de 2018 

B 2.2.-
C1 

Actualització lingüística i 
conversa –de C1 a C2 

anglès Dimecres, de 
19:00 a 21:00 

14 de febrer de 2018 fins 
el 30 de maig de 2018 

C1-C2 

Actualització lingüística i 
conversa –de B2 a C1 

francès dimarts, de 19:00 
a 21:00 

6 de febrer de 2018 fins 
el 29 de maig de 2018 

B 2.2.-
C1 

 

 

 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Escola Oficial d’Idiomes del Prat 
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS: 

Consulteu les bonificacions i exempcions generals que s'apliquen a les taxes i preus públics: 

 els membres de família nombrosa de categoria general: 50% de la taxa oficial 
 els membres de famílies monoparentals: 50% de la taxa oficial 
 els membres de família nombrosa de categoria especial: matrícula gratuïta (excepte 

taxa de 10 euros per serveis d’escola, que caldrà abonar).  
 les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills: matrícula gratuïta 

(excepte taxa de 10 euros per serveis d’escola, que caldrà abonar).  
 les persones amb discapacitat igual o superior al 33%: matrícula gratuïta  (excepte taxa 

de 10 euros per serveis d’escola, que caldrà abonar).  

 


