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El portuguès és la 4a llengua

més parlada al món, amb gairebé 
260 milions de parlants.
Aprendre portuguès augmenta les 
oportunitats i amplia horitzons. 
La Coordinació d’Ensenyament 
d’Espanya i Andorra és la responsable 
de la difusió de la llengua portuguesa en 
aquests països, i promouen cursos en 
diverses localitats properes a tu abast. 

Consulta on pots aprendre portuguès 
al següent enllaç:
http://epeespanha.blogspot.com.es/

Coordinació de l’Ensenyament de 
Portuguès a l’Estranger 

a Espanya i Andorra 
Ambaixada de Portugal a Madrid

Carrer Lagasca, 88, 4t.
28001 Madrid 

Contacte
Tel: 0034 91 30 80 696 

cepe.espanha@camoes.mne.pt 

http://epeespanha.blogspot.com.es/

Coneix més sobre nosaltres a:

www.instituto-camoes.pt

o accedeix-hi amb el codi QR

Ensenyament de Portuguès 
a l’Estranger 

Curs escolar 2023/2024 
Inscripcions/Renovacions 

Eu falo 
português!



Inscripcions obertes �ns al 30 d'abril

Nova Inscripció

Renovació

Podràs inscriure un o més alumnes.
La inscripció es pot realitzar en paper o en línia.
Accedeix a https://epe.instituto-camoes.pt/inscri-
cao i emplena el formulari electrònic d'inscripció; 
en finalitzar, prem “Inscriure”.

Inscriure

Inscriure

Com s'efectua el pagament?

Accedeix a la plataforma 
https://epe.instituto-camoes.pt o a l'app EPE 
Digital amb les teves credencials i prem “Renovar 
inscripció”.

Renovar inscripció

Verifica el formulari prèviament emplenat amb 
les dades de l'alumne i actualitza la informació 
que estigui desactualitzada; prem “Inscriure”.

I això és tot!

Si tens alguna dificultat, contacta amb la 
Coordinació d'Ensenyament o amb un/a 
professor/a EPE.

L'import de la taxa és de 100 € d’acord amb l'article 2.0 
de l'Ordre 232/2012, de 6 d'agost.

Per poder assistir als cursos extracurriculars de 
llengua i cultura portugueses organitzats pel 

Camões, I.P. cal pagar les taxes. El pagament inclou 
el manual escolar i el dret de fer la prova de 
certificació de competència lingüística.

L'aplicació de la taxa té en compte certes situacions 

especials, en particular les de l'àmbit socioeconòmic, 
que mereixen un tractament individualitzat. És el cas 
de les famílies amb més d'un alumne, de les situacions 

de d'atur i dels centres d'ensenyament associats, en 
què existeix una contribució familiar. En aquests 
casos, les taxes són les següents (situacions 
confirmades per les autoritats d'ocupació locals):

Tots dos progenitors/tutors en situació  

d'atur

Un dels progenitors/tutors en situació  d'atur

Progenitor/tutor amb 2 alumnes inscrits 

Progenitor/tutor amb 3 o més alumnes inscrits 

Família monoparental: un sol progenitor/tutor

20 € / alumne

60 € / alumne

80 € / alumne

75 € / alumne

80 € / alumne

Com justificar la situació de família
monoparental?

Per mitjà de la declaració del Departament d'Hisenda
local certificant que és l'únic titular d'ingressos.

Com justificar la situació  d'atur?Quin és l'import de la taxa?

Hauràs d'estar inscrit a l'Oficina d'Ocupació local, 

sol·licitar el document que justifiqui la situació d'atur i 
enviar-lo juntament amb el comprovant de pagament 

a la Coordinació d'Ensenyament, indicant el nom 

complet de l'alumne i el codi EPE de l’alumne.

1. Transferència o ingrés bancari

Fes una transferència o ingrés al compte de la 

Coordinació d'Ensenyament, i utilitza com a referència 

el codi EPE de l'alumne. A continuació, envia el 
comprovant de pagament a la Coordinació 

d'Ensenyament o puja el comprovant a la 
plataforma EPE Digital.

Dados bancàries de la Coordinació d'Ensenyament 
d'Espanya 

Banc: A Banca

SWIFT: CAGLESMMXXX

Núm. de cuenta: ES18 2080 3501 57 304018 0786

Dados bancàries de la Coordinació d'Ensenyament
d'Andorra

Banc: Banco Crèdit Andorra

SWIFT: CRDAADAD

Núm. de cuenta: AD70 0003 1101 1068 9871 0302




