
Institut	  Menéndez	  

Horari	  del	  test	  de	  nivell//Dates	  de	  matrícula//	  Horaris	  dels	  cursos	  i	  lloc	  
d’organització	  

	  
Horari	  del	  test	  de	  nivell:	  	  Dimecres	  16	  de	  setembre	  a	  les	  16.00	  
El	  test	  s’efectuarà	  a	  l’EOI	  Barcelona	  Sant	  Gervasi:	  Av.	  Príncep	  d’Astúries	  23-‐	  27	  
	  
Horari	  i	  lloc	  de	  les	  classes:	  B1	  .....	  Dimecres	  o	  Dijous	  de	  16.00	  –	  18.30	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  B2	  .....	  Dimecres	  o	  Dijous	  de	  16.00	  –	  18.30	  	  
	   	  
Les	  classes	  tindran	  lloc	  a	  l’EOI.	  En	  cas	  que	  els	  alumnes	  no	  hi	  puguin	  assistir	  per	  horari,	  
tindran	  la	  possibilitat	  de	  cursar	  el	  nivell	  en	  algun	  dels	  altres	  centres	  que	  els	  ofereix	  en	  
un	  altre	  horari.	  
	  
Durada	  dels	  cursos:	  del	  7	  d’octubre	  al	  3	  de	  febrer	  
Edat:	  Cal	  haver	  complert	  14	  anys	  durant	  el	  2015	   	  
Matrícula:	  Dimecres	   30	  de	   setembre	  de	   16.00	   a	   20.00	   (a	   confirmar	   el	   torn	   i	   l’horari	  
exacte	  el	  mes	  de	  setembre)	  
	   La	  matrícula	  s’efectuarà	  a	  l’EOI	  Barcelona	  Sant	  Gervasi:	  Av.	  Príncep	  d’Astúries	  23-‐	  27	  
	   Preu	  del	  curs:	  185,80€	  +	  10€	  de	  material	  
	   	  
Documentació	  necessària	  per	  a	  la	  matrícula:	  

• DNI/NIE	  o	  passaport:	  imprescindible	  fotocòpia	  
• 1	  fotografia	  
• Imprès	  de	  dades	  personals	  
• Si	  escau,	  original	  i	  fotocòpia	  de	  la	  documentació	  que	  dóna	  dret	  a	  la	  reducció	  o	  

exempció	  en	  l'import	  de	  la	  taxa.	  (carnet	  de	  família	  nombrosa	  o	  monoparental	  o	  
certificat	  de	  discapacitat	  igual	  o	  superior	  a	  33%)	  

• Imprès	  001	  de	  minoria	  d'edat	  

(Els	  impresos	  es	  poden	  descarregar	  des	  de	  la	  nostra	  pàgina	  web:	  www.eoisg.cat:	  són	  al	  
marge	  esquerre	  de	  la	  pàgina)	  

	  


