
 

 

Cursos de català (B1 i B2) 
i tallers de conversa (A2, B1 i B2) 

Febrer-juny 2022 
 
Informació general 

▪ Oferta formativa exclusiva i gratuïta per al personal del Servei de Salut de les 
Illes Balears. 

▪ Cursos presencials del nivell B1 i semipresencials del nivell B2 (és a dir, 
amb una part d’autoformació), i tallers de conversa presencials dels nivells 
A2, B1 i B2. 

▪ Tenint en compte l’escassetat d’aules per impartir la formació i a fi d’evitar 
suspendre-la en cas de possibles restriccions per la pandèmia de COVID-19, 
encara que els cursos i els tallers siguin presencials s’impartiran 
telemàticament per mitjà de la plataforma Zoom. Per això cal tenir accés 
a internet i un compte de correu de Gmail.     

▪ Prenent en consideració que gran part del personal sanitari dels hospitals fa 
feina per torns, hem dissenyat els horaris de manera que cada curs i taller 
s’impartirà en horari de matí i d’horabaixa (vegeu la pàgina següent). 

 
Els cursos van adreçats especialment al personal sanitari que no té 
acreditada la capacitació lingüística en català segons la legislació aplicable. 
Els tallers de conversa són recomanables també als treballadors que, encara 
que tenguin acreditada la capacitació, no tenguin fluïdesa per mantenir una 
conversa en català amb els pacients o usuaris. 

 
Inscripció: 

▪ És imprescindible ser treballador del Servei de Salut de les Illes Balears. 

▪ Termini d’inscripció: del 17 al 24 de desembre de 2021. 

▪ Mode d’inscripció: telemàtic seguint les instruccions que trobareu clicant aquí. 

▪ Només és permès matricular-se en un curs i un taller de conversa a la vegada. 

▪ Per matricular-se en el curs del nivell B2 o en els tallers de conversa dels 
nivells B1 o B2, cal acreditar el certificat del nivell anterior o bé fer una prova 
de nivell. Enviau la documentació acreditativa per correu electrònic a 
ensenyament@ieb.caib.es. 

  

https://llengua.iebalearics.org/ca/cursos/ib-salut-matr%C3%ADcula
mailto:ensenyament@ieb.caib.es


 

 

 Codi Nivell Modalitat Horari Dates 

Cursos amb horari 
intercanviable* 

2022/047 B1 Presencial Dilluns i dimecres, 
de 10.00 a 12.00 

24/01/2022 - 
15/06/2022 

2022/048 B1 Presencial Dimarts i dijous, 
de 16.00 a 18.00 

24/01/2022 - 
15/06/2022 

Cursos amb horari 
intercanviable* 

2022/049 B2 Semipresencial Dilluns, de 10.00 a 12.30 24/01/2022 - 
13/05/2022 

2022/050 B2 Semipresencial Dimarts, de 16.00 a 18.30 24/01/2022 - 
13/05/2022 

Cursos amb horari 
intercanviable* 

2022/051 Conversa A2 Presencial Dimarts, de 10.00 a 12.00 24/01/2022 - 
01/04/2022 

2022/052 Conversa A2 Presencial Dimecres, de 16.00 a 18.00 24/01/2022 - 
01/04/2022 

Cursos amb horari 
intercanviable* 

2022/053 Conversa B1 Presencial Dimarts, de 10.00 a 12.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

2022/054 Conversa B1 Presencial Dimecres, de 16.00 a 18.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

Cursos amb horari 
intercanviable* 

2022/055 Conversa B2 Presencial Dimecres, de 10.00 a 12.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

2022/056 Conversa B2 Presencial Dijous, de 16.00 a 18.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

 
* Matriculau-vos en el vostre horari preferent i, si necessitau anar canviant 
d’horari a causa del vostre torn laboral, escriviu a ensenyament@ieb.caib.es 
per sol·licitar l’accés als dos grups. 
 
 
Durada dels cursos i dels tallers 

▪ Cursos B1: 2 sessions setmanals de 2 hores. Total: 40 sessions  (80 hores). 

▪ Cursos B2: 1 sessió setmanal de 2 hores i 30 minuts. Total: 14 sessions 
(35 hores presencials + treball d’autoformació). 

▪ Tallers de conversa: 1 sessió setmanal de 2 hores. Total: 10 sessions 
(20 hores). 

 
 
Informació important per a la matriculació 

▪ A la pantalla de filtre del pas 1 del tràmit de matriculació no heu de 
seleccionar res: només heu de clicar en «Cercar», sense seleccionar 
cap lloc, municipi, modalitat o illa. 

▪ A la pantalla de dades personals, introduïu una adreça de correu 
electrònic de Gmail, que serà la que utilitzareu per accedir a l’aula virtual. 


