
 

FRANCÉS DIES HORA 

FA2.1XVR.A dilluns i dimecres 19.00-21.15 

FA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

FB1.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

FB1.2XVR.A dimarts i dijous 19.00-21.15 
 

ANGLÉS DIES HORA 

EA2.1XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EA2.1XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EA2.2XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EA2.2XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 

EB1.1XVR.A dimarts i dijous 14.30-16.45 

EB1.1XVR.B dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EB1.1XVR.C dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EB1.2XVR.A dilluns i dimecres 14.30-16.45 

EB1.2XVR.B dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EB1.2XVR.C dimarts i dijous 19.00-21.15 

EB2.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EB2.1XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EB2.2XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EB2.2XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 

EC1..XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EC1XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 
 

 

 

INFORMACIÓ HORARI CLASSES 

EDIFICI BUC 
Avda. Pius XII, 43 

12540 Vila-real 
Tfn. 964547234

 
De 9h a 

14h 

 

IES FRANCESC TÀRREGA 

 



Qui es pot matricular? Majors de 14 anys (o fan els 14 anys abans 

del 31 de desembre del present curs) excepte en anglés, que hauran 

de tindre 16 anys.  
 

Preus? El preu de tot el curs és de 67,28 € per als nivells A2, B1 i 

B2, i de 94.18 € per al C1. A més si mai has sigut alumne de 

l’escola, has de pagar 25.50€ per l’obertura d’expedient. 
 

Matrícula? L'alumnat d’anglès, valencià i italià que HA FET LA 
PREINSCRIPCIÓ on line es matricularà a través de l'EVAST 

(plataforma on line de conselleria). Per a la resta d’alumnes de 

l’aulari de Vila-real, la matriculació serà divendres, 22 de setembre 
d'11.30h a 13.30h a l’edifici BUC (Avda. Pius XII, 43; tfn. 
964547234). Només es podran matricular les persones que vulguen 

cursar l'idioma en aquest aulari. Les persones que no es matriculen 

aquest dia i vulguen estudiar en aquest aulari es podran matricular a 

partir del dia 25 de setembre a l'EOI de Castelló. Es convenient que 

consulteu més informació actualitzada al web periòdicament en:  

http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/153 

https://docs.google.com/document/d/1zmAUfB2SSSRbGZzbpXkGJ8
Xb8-SW_sJ3MR2kQ2aOXxw/pub 

Si no heu fet la preinscripció en el termini establert, haureu de 

consultar les vacants en la nostra pàgina web a partir del 20 de 

setembre. Les vacants s’actualitzen diàriament. Els alumnes dels 

aularis es matriculen als Punts d’informació dels aularis (edifici BUC 

a Vila-real).  

Idiomes i nivells 

 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1 C2 
ALEMANY         
FRANCÉS         

 

ITALIÀ 
Nou 


Nou 

      

 

VALENCIÀ        
Nou 

 

 

ANGLÉS        
Nou 

 

 
Horaris 

 
Per necessitats de l’escola es podria produir algun canvi en algun 
horari per la qual cosa es convenient consultar la web 
periòdicament (http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/347) 

 
ALEMANY DIES HORA 

DA2.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 
DA2.1XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 
DA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 
DA2.2XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

DB1XVR.A INTEGRAT dilluns i dimecres 16.45-19.00 
 

ITALIÀ DIES HORA 

IA2.1XVR.B dilluns i dimecres 14.30-16.45 
IA2.1XVR.A dilluns i dimecres 19.00-21.15 
IA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

 
VALENCIÀ DIES HORA 

VC1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 
 



Qui es pot matricular? Majors de 14 anys (o fan els 14 anys abans 

del 31 de desembre del present curs) excepte en anglés, que hauran 

de tindre 16 anys.  
 

Preus? El preu de tot el curs és de 67,28 € per als nivells A2, B1 i 

B2, i de 94.18 € per al C1. A més si mai has sigut alumne de 

l’escola, has de pagar 25.50€ per l’obertura d’expedient. 
 

Matrícula? L'alumnat d’anglès, valencià i italià que HA FET LA 
PREINSCRIPCIÓ on line es matricularà a través de l'EVAST 

(plataforma on line de conselleria). Per a la resta d’alumnes de 

l’aulari de Vila-real, la matriculació serà divendres, 22 de setembre 
d'11.30h a 13.30h a l’edifici BUC (Avda. Pius XII, 43; tfn. 
964547234). Només es podran matricular les persones que vulguen 

cursar l'idioma en aquest aulari. Les persones que no es matriculen 

aquest dia i vulguen estudiar en aquest aulari es podran matricular a 

partir del dia 25 de setembre a l'EOI de Castelló. Es convenient que 

consulteu més informació actualitzada al web periòdicament en:  

http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/153 

https://docs.google.com/document/d/1zmAUfB2SSSRbGZzbpXkGJ8
Xb8-SW_sJ3MR2kQ2aOXxw/pub 

Si no heu fet la preinscripció en el termini establert, haureu de 

consultar les vacants en la nostra pàgina web a partir del 20 de 

setembre. Les vacants s’actualitzen diàriament. Els alumnes dels 

aularis es matriculen als Punts d’informació dels aularis (edifici BUC 

a Vila-real).  

Idiomes i nivells 

 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1 C2 
ALEMANY         
FRANCÉS         

 

ITALIÀ 
Nou 


Nou 

      

 

VALENCIÀ        
Nou 

 

 

ANGLÉS        
Nou 

 

 
Horaris 

 
Per necessitats de l’escola es podria produir algun canvi en algun 
horari per la qual cosa es convenient consultar la web 
periòdicament (http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/347) 

 
ALEMANY DIES HORA 

DA2.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 
DA2.1XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 
DA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 
DA2.2XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

DB1XVR.A INTEGRAT dilluns i dimecres 16.45-19.00 
 

ITALIÀ DIES HORA 

IA2.1XVR.B dilluns i dimecres 14.30-16.45 
IA2.1XVR.A dilluns i dimecres 19.00-21.15 
IA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

 
VALENCIÀ DIES HORA 

VC1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 
 



 

FRANCÉS DIES HORA 

FA2.1XVR.A dilluns i dimecres 19.00-21.15 

FA2.2XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

FB1.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

FB1.2XVR.A dimarts i dijous 19.00-21.15 
 

ANGLÉS DIES HORA 

EA2.1XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EA2.1XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EA2.2XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EA2.2XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 

EB1.1XVR.A dimarts i dijous 14.30-16.45 

EB1.1XVR.B dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EB1.1XVR.C dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EB1.2XVR.A dilluns i dimecres 14.30-16.45 

EB1.2XVR.B dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EB1.2XVR.C dimarts i dijous 19.00-21.15 

EB2.1XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EB2.1XVR.B dilluns i dimecres 19.00-21.15 

EB2.2XVR.A dimarts i dijous 16.45-19.00 

EB2.2XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 

EC1..XVR.A dilluns i dimecres 16.45-19.00 

EC1XVR.B dimarts i dijous 19.00-21.15 
 

 

 

INFORMACIÓ HORARI CLASSES 

EDIFICI BUC 
Avda. Pius XII, 43 

12540 Vila-real 
Tfn. 964547234

 
De 9h a 

14h 

 

IES FRANCESC TÀRREGA 
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