Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Oficial d’Idiomes
de Badalona

Cursos d’anglès per a joves estudiants
Preparació al certificat de B1 (75 h)
Curs de B2.1 (80 h)
Preparació al certificat de B2.2 (75 hores)
L’EOI Badalona us ofereix cursos de preparació per a les proves de certificació de B1 i B2 d’anglès de
les Escoles Oficials d’Idiomes en col·laboració amb el vostre institut.
Destinataris

Alumnat a partir de 15 anys (o que els compleixi durant l'any 2022), que tingui
un nivell intermedi B1 d’anglès o B2 i vulgui obtenir un certificat d’aquest nivell.

Curs de preparació al B1 (75 h)
Horari i calendari

Dimarts i dijous de 16 h a 17.45 h a l’INS Badalona VII
Del dijous 7 d’octubre al dijous 31 de març de 2022
Examen de certificat de B1 anglès: 1 d’abril de 2022 (data a confirmar)

Preu

355 €* (Pagament de l’1 al 4 d’octubre al servicaixa de “CaixaBank”)

Drets d’examen

75,35 €* (Pagament, prèvia inscripció a la secretaria de l’institut, a mitjans de
novembre al servicaixa de “CaixaBank”)

Preinscripció

Del dilluns 13 de setembre al dijous 23 de setembre en aquest enllaç.

Prova de nivell

Dimarts 28 de setembre a les 16.30 h a l’EOI Badalona.

Resultats i
matriculació

Divendres 1 d’octubre 2021. Resultats i lliurament del full de matrícula a la
secretaria de l’EOI

Curs de B2.1 d’anglès (80 h)
Horari i calendari

Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30 h a l’EOI Badalona
Del dijous 7 d’octubre al dimarts 17 de maig 2022

Preu

375 €* (Pagament al servicaixa de “CaixaBank”)

Matrícula directa
aprovats de B1
.

De l’1 al 7 de juliol i del 6 al 15 de setembre de 10 h a 13 h a la secretaria
de l’EOI Badalona.

Preinscripció
nou alumnat

Del dilluns 13 de setembre al dijous 23 de setembre en aquest enllaç.

Prova de nivell

Dimarts 28 de setembre a les 16.30 h a l’EOI Badalona

Resultats i
matriculació

El dilluns 4 i dimarts 5 d’octubre de 2021 a la secretaria de l’EOI Badalona de 9
a 13.30 h i de 16 a 18.30 h

Curs de preparació al B2.2 (75 h)
Horari i calendari

Dimarts i dijous de 17.45 a 19.30 h a l’EOI Badalona
Del dijous 7 d’octubre al dijous 31 de març de 2022
Examen de certificat de B2 anglès: 1 d’abril de 2022 (data a confirmar)

Preu

355 €* (Pagament al servicaixa de “CaixaBank”)

Drets d’examen

92,85 €* (Pagament, prèvia inscripció a la secretaria de l’institut, a mitjans de
novembre al servicaixa de “CaixaBank”)

Matrícula directa
aprovats de B2.1

De l’1 al 7 de juliol i del 6 al 15 de setembre de 10 h a 13 h a la secretaria
de l’EOI Badalona.

Preinscripció
nou alumnat

Del dilluns 13 de setembre al dijous 23 de setembre en aquest enllaç.

Prova de nivell

Dimarts 28 de setembre a les 16.30 h a l’EOI Badalona

Resultats i
matriculació

El dilluns 4 i dimarts 5 d’octubre de 2021 a la secretaria de l’EOI Badalona de 9
a 13.30 h o de 16 a 18.30 h

*Bonificació del 50 % de l’import per a:
membres de família nombrosa de categoria general i membres de famílies monoparentals.
Exempció del 100% del pagament per a:
membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els
seus fills), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar.
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