
 [Escriba una cita del documento o el resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha Herramientas de 

dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t’ofereix el B2 

amb la prova Aptis 

(Més informació a l’interior o contactant amb FSIE) 
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El British Council és una 

organització global amb 

més de 70 anys 

d'experiència en molts de 

països i és considerada una 

autoritat líder en el camp 

de l'ensenyament i 

l'avaluació lingüística de la 

llengua anglesa.  

http://www.britishcouncil.

org/spain/ 

La Conselleria d’Educació 

de les Illes Balears reconeix 

British Council com a 

centre acreditador en la 

seva Resolució de 3 de 

juliol de 2014. 

 

És el sindicat amb més 

representativitat a nivell 

nacional en ensenyament 

privat i concertat 

C/ Joaquim Togores, 3-

baixos 07010 – PALMA 

Tel. i fax: 971 915 104 

Email: 

fsie.baleares@fsie.es 

 

 

 

Les proves APTIS estan 

dissenyades per avaluar i 

certificar els nivells A1, A2, 

B1, B2, i C1 del Marc Comú 

Europeu de Referència per 

a les Llengües. Després de 

la realització de les proves 

s'expedirà un certificat 

emès pel British Council 

que detallarà el nivell 

d'anglès superat. Aquest 

certificat es troba 

homologat per la 

Conselleria d’Educació en 

la Resolució de 3 de juliol 

de 2014 (BOIB, 06/07/14) 

com a acreditatiu del nivell 

d’anglès necessari per a 

poder impartir matèries no 

lingüístiques en anglès. 

 

En aquestes proves es 

valoren les quatre 

destreses lingüístiques 

(comprensió lectora, 

expressió escrita, expressió 

oral i comprensió auditiva);  

més un mòdul de 

gramàtica i de vocabulari 

que actua d’anivellador. 

 

 

Proves Aptis organitzades per FSIE 

 ha detectat la necessitat entre els seus 

afiliats i simpatitzants de poder accedir a unes 

proves lliures d’acreditació en llengua anglesa 

i, per això, amb el suport tècnic i acreditatiu de 

British Council, ha organitzat la convocatòria 

de dues proves de nivell al preu més econòmic. 

Dates de les proves: 

1r trimestre: dissabte 20 de desembre * 

2n trimestre: dissabte 16 de maig* 

(* Les proves es duran a terme sempre que es matriculin un 

grup de mínim 20 persones) 

Hora i lloc: de 9:00 a 13:00 a les aules d’IDEAS, 

C/ Margalida Caimari, 3 (centre Palma). 

Places per convocatòria: 20-30 

Preus per prova: 

Afiliats : 75€ 

No afiliats: 90€ 

 

Procediment inscripció: 

Els interessats han d’emplenar l’imprès 

d’inscripció*  i han de realitzar l’ingrés de la 

quantitat corresponent a Sa Nostra/BMN ES03 

0487 2228 3820 0000 1652 – FSIE Illes Balears 

sota el concepte “Prova APTIS + nom i 

llinatge”. 

Fer arribar a els 

següents documents: imprés d’inscripció*, 

rebut ingrés bancari i fotocòpia DNI/passaport. 

Terminis d’inscripció: 

Prova desembre 2014: 07/10/14 a 07/11/14 

Prova maig 2015: 07/10/14 a 10/04/15 

Es pot realitzar la inscripció i pagar més tard 

(sempre dins dels terminis).  

La matrícula es realitzarà per estricte ordre 

d’arribada de les inscripcions. Es donarà 

preferència als afiliats a . 

*Imprès a web: fsieillesbalears.es 


