IES MADINA MAYURQA
C/ Miquel Arcas, 4
07010 - Palma de Mallorca
PROGRAMA EOIES D’ANGLÈS I D’ALEMANY

El programa EOIES és un projecte que es va iniciar a l'any 2012 amb l'objectiu
que l'alumnat de secundària pogués preparar un curs de l'Escola Oficial
d'Idiomes des del seu centre educatiu. Com sabeu, el nostre centre , participa
en el programa des de el 1r any, ja que pensem que és molt beneficiós per al
nostre alumnat poder sortir del centre amb una certificació oficial d'idiomes.
El funcionament al nostre centre pel que fa a l’idioma d'anglès és el següent: Hi
ha una classe setmanal presencial d'anglès cada dimecres de 16.30h-18.30h.
La professora encarregada d'aquestes classes serà Gabriela Torrens Ansell
gtorrens@iesmadinamayurqa.net. Durant tot el curs la professora es coordinarà
amb un docent de l'EOI de Palma, per tal de complir amb la programació del
curs a l'EOI.
El professor encarregat del programa d'alemany serà Juan Carlos García
jcgarcia@iesmadinamayurqa.net . Durant tot el curs el professor es coordinarà
amb un docent de l'EOI de Palma, per tal de complir amb la programació del
curs a l'EOI.
Requisits de l'alumnat EOIES:
- No estar matriculat enguany a l'EOI a l'idioma que vol fer a l'IES.
- Tenir 16 anys o més al maig de 2018 (o complir-los a l’any 2018 i estar
fent 4t ESO)
- Estar cursant enguany 4t ESO o Batxillerat.
Es passarà una prova d'anivellació a l'alumnat interessat. En funció dels
resultats d'aquesta prova, el centre i l’EOI decidiran quin nivell de l'EOI es
cursarà enguany a l'IES. En principi s’impartirà el curs que tengui més
sol·licituds.
Dimecres
horabaixa
la
professora
Gabriela
Torrens
(email:
gtorrens@iesmadinamayurqa.net romandrà al centre en horari de 15.30 a
18.30 per tal d’informar-vos del programa i de passar als alumnes la prova
d’anivellació d'anglès. Per a la prova d’anivellació d’alemany cal parlar amb el
professor de la matèria Juan Carlos Garcia jcgarcia@iesmadinamayurqa.net

