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A l'atenció de l'alumnat interessat a participar al programa EOIES 
 

ANGLÈS- FRANCÈS- 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 es va implicar des del primer moment, ja que pensam que és molt beneficiós                  
per al nostre alumnat poder sortir del centre amb una certificació oficial d'idiomes. 
 
El funcionament d’EOIES d'anglès al nostre centre és el següent: Hi ha una classe setmanal               
presencial d'anglès cada dimecres de 16.30h-18.30h. Recordau que l’assistència a aquestes classes            
és recomanable però no obligatòria i que el material utilitzat durant aquestes classes estarà              
disponible a l’aula virtual per a poder treaballar-ho a casa. La professora encarregada d'aquestes              
classes serà na Mariluz Esún (email: lesun@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. Dimecres horabaixa la professora Mariluz Esún 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 (aquesta prova se pot realitzar els dimecres 9 i 16 d’octubre entre les 15.30 i les 18.30.                  
En cas de no poder desplaçar-se al centre en aquest horari, per favor contactau amb la                
professora responsable) 
 
El professor encarregat del programa d'alemany serà Juan Carlos García (email:           
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. S’adreça a alumnes de                  
Batxillerat, es treballaran a classe les competències i els materials oportuns, per tal d’obtenir la               
certificació corresponent de l’EOI. 
 
La professora encarregada del programa de francès serà Magdalena Pérez (email:           
mperez@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. 
 
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 2020 (o complir-los a l’any 2020 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. 
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