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TRENTE MOTS DANS LA VALISE ET BEAUCOUP PLUS! (francès nivell A1) 

 
 
 
Aquest estiu fes un bon tast de la llengua francesa com més t’agrada: en grup i compartint trenta hores ben 
completes d’aprenentatges per a fer possible aquella escapada a França tan desitjada, o bé per poder iniciar i 
entendre una conversa senzilla en francès.   

El curs està adreçat a persones que volen tenir un coneixement inicial de francès. 

 

 Professora:  Sílvia Morera 

 Durada:   30 hores (10 sessions de 3 hores) 

 Idioma en què s’imparteix el curs: francès 

 Horari:   de dilluns a divendres de 9:30h a 12:30h 

 Data:   del 8 al 19 de juliol  

 

 Preu:  

Taxa ordinària:158,80 €  

Família Nombrosa general; Monoparental. Cal adjuntar documentació. Taxa: 79,40 €. 

Família Nombrosa especial; Minusvalidesa. Cal adjuntar documentació. Matrícula gratuïta. 

 

 Matrícula: 

o de l’1 de maig al 14 de juny (o fins que s’acabin les places) 

o En línia (www.eoibanyoles.cat > Idiomes i cursos > Cursos d’estiu) 

o Presencial en horari de tardes de 16.00h a 20.00h (divendres matí de 9.00h a 13.00h) 

 

o No es tornarà l'import de la matrícula en cas que l'alumne/a decideixi no assistir al curs o retirar-se'n. 

o Es retornarà l'import de la matrícula en els casos següents: 

✓ si no hi ha un mínim d’alumnat per poder obrir un determinat grup; 

✓ si no s’obté plaça perquè el grup ja està ple; 

✓ si s’acrediten casos de força major degudament justificats. 

 

 

 Places limitades:  Un mínim de 10 i un màxim de 20 places 

 Edat mínima:    16 anys fets abans de finalitzar l’any 2019 

 Certificat:   L’EOI de Banyoles expedirà un certificat del curs si s’ha arribat a un mínim del 80% 

      d’assistència. Aquest certificat no és vàlid per accedir directament l’EOI com a alumne/a 

      oficial. 

 
  
Clica aquí per accedir al FORMULARI DE MATRÍCULA 
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