Cursos de llengua catalana per al personal del Servei de Salut de les Illes
Balears

Del 8 d’octubre de 2018 al 25 de gener de 2019
Informació
Institut d’Estudis Baleàrics

C/ d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3 de Palma
Tel. 971 17 76 04. Fax 971 176907
A/e: ensenyament@iebalearics.org

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Servei de Salut de les Illes Balears
Servei de Planificació Lingüística

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 de Palma
Tel. 971 17 56 00

A/e: maria.barrales@ibsalut.es Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Termini d’inscripció
Del 18 al 26 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).
Procediment d’inscripció
Telemàticament, clicant l’enllaç: Matrícula als cursos de llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Baleàrics

C/ de la Reina Esclarmunda, 9
07003 Palma

Tel. 971 17 56 00
ibsalut.es

Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria.
Tots els cursos són gratuïts per al personal del Servei de Salut de les Illes
Balears.

En el tràmit telemàtic d’inscripció, en l’apartat de pagament, s’ha de

seleccionar <<matrícula reduïda>> i marcar <<treballador de l’Ib-Salut>>. En
acabar el procés, s’ha d’imprimir o guardar el document <<confirmació de
matrícula>>.
Nivells
S’impartiran cursos dels nivells següents: A1/A2 (curs d’acollida), B1, B2 i C1.
Els cursos seran presencials, semipresencials i a distància.

Els cursos presencials es basen en l’assistència de l’alumne a classe. Tenen
una durada de 80 o 60 hores.

Els cursos semipresencials combinen l’autoformació de l’aprenent, els materials
d’autoprenentatge, l’assessorament d’un professor i l’assistència a sessions

presencials. Tenen una durada de 35 hores presencials, distribuïdes en 14
sessions setmanals de 2,5 hores.

Els cursos a distància tenen una durada de 80 hores.
Oferta de cursos
Consultau el document adjunt “Oferta de cursos Ib-Salut 2018”
Requisits i documentació necessària per matricular-se
−
−
−

Ser treballador de l’Ib-salut.

Tenir 16 anys en la data de venciment del termini d’inscripció.

Acreditar el nivell de català anterior al qual us vulgueu matricular

presentant una còpia del certificat de coneixements de català de la

Direcció General de Política Lingüística (o un equivalent) o del certificat
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d’assistència a un curs de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Aquesta còpia s’ha

de presentar a un dels punts d’inscripció i informació (vegeu el document
adjunt “Punts d’inscripció i informació setembre 2018”).
−

Si no teniu l’acreditació haureu de fer una prova de nivell en un dels punts
d’inscripció i informació en el termini per matricular-se i durant l’horari que
s’ha establert per a cada punt.

Places
El nombre de places dels cursos és limitat. Per això es cobriran per ordre de
recepció dels documents que fan efectiva la matrícula.
Llista d’admesos
El 4 d’octubre de 2018, l’Institut d’Estudis Baleàrics publicarà la llista

d’admesos als cursos en el web www.iebalearics.org i en els punts d’inscripció
i informació.
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Anul.lacions
L’Institut d’Estudis Baleàrics es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què no
hi hagi una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, ho comunicarà a

les persones que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat de matricular-se
en un altre curs.

Canvis d’horari i de curs
No s’accepten canvis d’horari ni de curs.
Baixes
Si durant les dues primeres setmanes del curs un alumne no es presenta a

classe i no ho justifica, se’l donarà de baixa automàticament. Si algun alumne
s’ha d’incorporar al curs més tard de la data d’inici prevista, ho ha de
comunicar a l’Institut d’Estudis Baleàrics.
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 hores presencials.
Exàmens oficials
Els cursos de català serveixen de preparació per als exàmens oficials que

organitza la Direcció General de Política Lingüística, que fa dues convocatòries

l’any (gener i maig). Altres organismes també expedeixen certificats oficials per
als alumnes de matriculació lliure: l’Escola Oficial d’Idiomes i el Servei
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

Fora de les Illes Balears, l’Institut Ramon Llull, la Generalitat de Catalunya i la
Generalitat Valenciana, entre d’altres, també convoquen proves oficials.
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