
 

 
- DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES - 

 

 
CURS DE PREPARACIÓ PER A L’OBTENCIÓ 

DEL CERTIFICAT B1/ B2  D’ANGLÈS 

 
 

 

DESCRIPCIÓ: formació telemàtica gratuïta adreçada a alumnes de 3r/ 4t ESO, 1r / 

2n Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà / Superior, pares i mares de l’alumnat del 

centre, personal laboral i docent, que estiguin interessats en preparar-se per a obtenir 

el certificat d’anglès dels nivells intermedis B1 o B2, reconeguts dins el Marc 

Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). 

 

El curs estarà orientat en dotar els alumnes dels coneixements, eines i estratègies 

necessàries per assolir el nivell adequat d’anglès i poder superar l’examen de 

convocatòria ordinària que tindrà lloc al maig / juny  a les Escoles Oficials d’Idiomes 

(EOI) de Catalunya. 

 

REQUISITS:  

 Cal  tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any 2022 i haver superat 

el 2n d’ESO (o nivell equivalent).  

 No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI 

del mateix idioma i nivell.  

 Per a més informació oficial del Departament d’Educació (calendari, requisits, 

documentació, taxes, etc.) fer clic aquí. 

 

DURADA: El curs de preparació telemàtica serà d’octubre a maig. 

 

INICI DE CURS: dilluns 18 d’octubre de 2021. 

 

PROVA DE NIVELL: les persones interessades hauran de realitzar una prova de nivell 

inicial per a determinar si estan prou preparats/des per a poder fer el curs de 

preparació a la certificació. Aquesta prova consistirà en un test on-line i l’enviament 

d’un àudio de mínim un minut, on els candidats hauran de presentar-se, explicar la 

seva motivació per a realitzar aquest curs i descriure una fotografia que se’ls 

proporcionarà.   

 

PREINSCRIPCIÓ / CONTACTE: si esteu interessats en inscriure-us-hi i fer la prova de 

nivell, adreceu-vos a la persona facilitadora del curs, la Conchi García (correu: 

cgarc369@xtec.cat o cgarc369@institutlabastida.org ), professora de llengua anglesa 

del Departament de Llengües Estrangeres. Les places són limitades.  
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