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Cursos de català per al personal del Servei de Salut 
de les Illes Balears 
 
Oferta de cursos 

Enguany s’ofereixen només cursos presencials dels nivells A1/A2 i B1, que 
s’impartiran exclusivament als centres següents: 

 Hospital Universitari Son Llàtzer 
 Hospital de Manacor 
 Hospital Comarcal d’Inca 
 Hospital Mateu Orfila 
 Hospital Can Misses 

 
També s’ofereixen cursos semipresencials de llenguatge administratiu en aquests 
centres: 

 Hospital Universitari Son Llàtzer 
 Hospital de Manacor 
 Hospital Comarcal d’Inca 
 Hospital Mateu Orfila 
 Centre Flassaders (Palma) 

 
Consultau el document adjunt titulat «Oferta cursos català 2020». 
 
Els cursos presencials tenen una durada total de 80 hores. Per la seva banda, els 
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 28 hores presencials, distribuïdes en 14 sessions 
de 2 hores, un dia per setmana. Per poder inscriure’s a qualsevol d’aquests cursos 
és necessari tenir la condició de personal del Servei de Salut de les Illes Balears. 
 
Al final d’aquests cursos no es fa cap examen, perquè estan concebuts únicament 
com a preparació per als exàmens oficials de la Direcció General de Política 
Lingüística —que fa dues convocatòries l’any, en els mesos de gener i de maig—, 
de l’Escola Oficial d’Idiomes o del 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 exàmens oficials. 
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Per rebre formació dels nivells B2, C1 i C2, disposau de l’oferta de cursos de 
l’Escola Balear d’Administració Pública. També n’ofereix dels nivells A1/A2 i B1 a 
l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual cosa el Servei de Salut no ha 
programat cap curs propi en aquest centre. 
 
Més informació 

Si voleu més informació, adreçau-vos a algun dels punts que figuren en el 
document adjunt «Punts d’informació cursos 2020». 
 
Dates dels cursos 

S’impartiran entre el 3 de febrer i el 22 de maig de 2020. 
 
Horaris dels cursos 

Per facilitar l’assistència als cursos dels nivells A1/A2 i B1, a cada centre 
s’ofereixen dos grups de cada nivell, un en horari de matí i l’altre —els mateixos 
dies— en horari d’horabaixa. Encara que una persona s’hagi matriculat en el del 
matí, si un dia concret no hi pot acudir en aquest horari ho podrà fer en el 
d’horabaixa, perquè tots dos cursos duran el mateix ritme de programació. 
 
Un exemple: posem que m’he matriculat del curs B1 en horari de matí a l’Hospital 
de Manacor però no hi puc acudir un dimecres dematí (o qualsevol altre dia) per 
qualsevol causa. Què puc fer? Puc anar AQUELL MATEIX DIA a la classe de 
l’horabaixa, perquè s’hi impartiran els mateixos continguts que el matí. 
 
Termini d’inscripció 

Del 4 al 18 de desembre de 2019 (ambdós inclosos). 
 
Requisits 

Per poder inscriure-us en un curs del nivell B1 heu d’acreditar que teniu el nivell 
A2 per mitjà d’un certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística (o 
un d’equivalent) o bé un certificat d’haver assistit a un curs de l’Institut d’Estudis 
Baleàrics. Per poder inscriure-us en un curs de llenguatge administratiu heu 
d’acreditar, com a mínim, el nivell C1. 
 
Heu d’enviar el certificat corresponent per correu electrònic a l’adreça 
ensenyament@ieb.caib.es una vegada formalitzada telemàticament la matrícula. 
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No obstant això, si no teniu el nivell A2 per inscriure-us en el B1, heu d’acudir a 
qualsevol dels punts d’informació (excepte als Serveis Centrals) per fer una prova 
de nivell, que determinarà si teniu prou preparació per matricular-vos-hi; si 
superau la prova de nivell, aleshores ja us hi podreu inscriure. 
 
En canvi, com hem dit, el requisit per matricular-vos en un curs de llenguatge 
administratiu és acreditar el nivell C1, i n’és l’única manera perquè no es fa cap 
prova de nivell. 
 
Procediment d’inscripció 

Només podeu matricular-vos en un curs. La inscripció no es fa de manera 
presencial a cap dels punts d’informació, sinó que l’heu de fer telemàticament i 
pel vostre compte. Clicau en l’enllaç 

, que també trobareu en el correu amb què heu rebut aquest full 
d’informació. 
 
Com que els cursos són gratuïts per al personal del Servei de Salut, és important 
que durant el tràmit d’inscripció seleccioneu —en l’apartat de pagament— la 
casella  i que hi senyaleu . En acabar el 
procés heu d’imprimir o desar el document . 
 
Llistes de persones admeses 

A partir del 22 de gener de 2020, l’Institut d’Estudis Baleàrics —que s’encarrega 
d’impartir els cursos— publicarà en el web iebllengua.caib.cat i en els punts 
d’informació la llista de persones admeses a cada curs. 
 
Canvis de curs i anul·lacions 

No s’accepten canvis de curs. No obstant això, l’Institut d’Estudis Baleàrics es 
reserva el dret d’anul·lar determinats cursos en els quals no s’hagi inscrit un 
nombre mínim de persones. En aquest cas ho comunicaria a les persones 
inscrites per oferir-los la possibilitat de matricular-se en un altre curs. 
 
Baixes 

Si durant les dues primeres setmanes de qualsevol curs un alumne o alumna no 
es presenta a les classes i no ho justifica, se’l donarà de baixa automàticament. Si 
algun alumne o alumna 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 

Una vegada acabat un curs, els alumnes o les alumnes que hagin assistit al 80 % 
de les hores presencials podran sol·licitar un certificat d’assistència. 

https://apps.caib.es/cofucfront/
https://apps.caib.es/cofucfront/

