
Les escoles oficials d’idiomes 
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• Centre públic, no universitari, d’ensenyament 
d’idiomes moderns. 

• Ensenyament de règim especial –LOE – (ni 
formació d’adults, ni ensenyament obligatori).

• Doble funció: ensenyament i certificació.

• Informació:      http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Què és una EOI?
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Els ensenyaments de les EOI 
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Batxillerat

FP

Ensenyaments 
Règim Especial

Universitats Món laboral

Aprenentatge d’idiomes al llarg de la vida 

Aptitud

Actitud
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Idiomes impartits

• Alemany
• Anglès
• Àrab
• Català per a no catalanoparlants
• Coreà
• Espanyol per a estrangers
• Èuscar
• Francès
• Grec
• Italià
• Japonès
• Neerlandès
• Portuguès
• Rus
• Xinès
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El currículum de les EOI

� Regula els nivells de competència bàsic, intermedi i 
avançat per a tots els idiomes,  d’acord amb el currículum LOE 
de gener de 2009.

� Regula el nivell C1 d’alemany, d’anglès, de català i de francès, 
que s’imparteixen en alguns centres.

� Regula el nivell C2 de català, que s’imparteix en alguns centres

Els nivells de competència es defineixen d’acord am b 
els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per  a
les Llengües del Consell d’Europa (MECR).
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Nivell Bàsic
2 anys (mínim 260 h)

Nivell Intermedi
1 curs (mínim130 h)

Nivell Avançat
2 cursos (mínim 260 h)

Nivell C1 (AL, AN, FR) 
1 curs (mínim 130 h)

Correspondència amb el MECR

A2 +

B1

B2

C1
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Nivell Bàsic
2 cursos (260 h)

Nivell Intermedi
1 curs (130 h)

Nivell Avançat
1 curs (130 h)

Nivell C1
1 any (130 h)

Nivell C2
1 any (130 h)   

Correspondència cursos català 
per a no catalanoparlants amb el MECR

A2 +

B1

B2

C1

C2

Consulteu Ordres d’equivalències de la 
Secretaria de Política Lingüística 
(VCP/233/2010, de 12 d’abril i anteriors)
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La doble funció de les EOI

Ensenyament:
� Ensenyament d’idiomes amb una metodologia centrada 

en l’acció per part d’un professorat expert i especialitzat.

Certificació:
� Gestió de les certificacions acadèmiques corresponents 

a aquests ensenyaments especialitzats
� Certificacions reconegudes arreu de l’Estat espanyol i 

úniques oficials.
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Alumnat oficial – Drets i deures

La matrícula oficial dóna dret 
� a assistir a classe (mínim de 130 h./curs),  
� als exàmens corresponents. 

� L’assistència a classe és obligatòria. L’alumne que té un 
35% o més d’absències del temps lectiu perd el dret a 
l’avaluació contínua.

� S’espera que l’estudiant treballi per desenvolupar 
estratègies per a l’aprenentatge autònom, i mostri 
actituds positives envers la diversitat lingüística i el 
pluralisme cultural.



Alumnat oficial – Modalitat de cursos

� Cursos extensius:
Classes de 2 ½ h de dilluns a dijous, en dies alterns.
Classes de 2 h. de dilluns a divendres, en dies alterns. Els divendres    

són lectius fins al mes de gener.

� Cursos extensius semipresencials: 
Classes un dia a la setmana i treball en línia

� Cursos quadrimestrals de setembre a gener i de febrer a juny: 
intensius  i flexibilitzats (només alemany, rus i xinès)
Classes de 2 ½ h diàries de dilluns a dijous.
Classes de 2 h de dilluns a divendres.
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Altres modalitats d’estudis

� Cursos especials (al llarg de tot el curs o el mes de juliol). 

� Cursos  monogràfics
� Cursos de llengua instrumental

� Cursos d’estiu el mes de juliol
http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Aquest cursos estan sotmesos a preus públics dictats pel Departament 
d’Ensenyament.
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On són ?
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Curs 2015-2016

46 EOI
8 Centres      

públics    
delegats (CPD)
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Els ensenyaments de les EOI  
a l’Institut Obert de Catalunya 

(IOC Idiomes)
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IOC IDIOMES

� Modalitat online (no presencial) integrada a l’IOC

• Mòduls quadrimestrals de setembre a gener i de febrer a maig. 

• Nivell bàsic  � 1A 1B 2A 2B   
Certificats oficials de les EOI

• Nivell intermedi � 3A 3B

• Nivell avançat � 4A 4B 5A 5B
Més informació i calendari de preinscripció:  

http://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes
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Estudiar a les EOI
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- Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any 
en què en comencin els estudis) .

- A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de 
l’any en què en comencin els estudis) també es pot 
estudiar un idioma diferent del cursat com a primera 
llengua estrangera a l’ESO. 

Requisits per accedir als ensenyaments de les EOI
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Procés de preinscripció i matrícula

� Informació sobre el procés 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

� Procés de preinscripció telemàtica i presencial (a primers de 
setembre i a finals de gener). 
https://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/index.php

� Procés de matrícula telemàtica (antics alumnes) i presencial 
(nous alumnes)



Preinscripció

� La preinscripció es pot fer per a dos idiomes i per a cadascun d'aquests dos  
idiomes es poden escollir dues opcions de centre i  horari.

� A quin nivell preinscriure’s:
� A primer curs quan no es té cap coneixement de la llengua que es vol 

estudiar.
� A un curs concret quan es disposa d’algun dels certificats explicitats a la 

informació que cal llegir abans de fer la preinscripció.
� A test de nivell, quan es tenen coneixements de la llengua i no es disposa 

de cap dels certificats explicitats a la informació de preinscripció.
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Test de nivell
� Té com a únic objectiu determinar a quin curs s’ha de matricular una 

persona que vol estudiar a l’EOI i que ja té alguns coneixements de 
l’idioma. 

� Per a alemany, anglès i francès  es fa una  prova unificada per a tot 
Catalunya. 

� Anglès: en relació amb la demanda, en algunes escoles hi ha un 
sorteig previ entre els preinscrits a test de nivell. 

� Per a la resta d’idiomes no hi ha sorteig per fer el test.

� El sorteig per fer el test de nivell és públic i es realitza als Serveis 
Centrals del Departament d’Ensenyament.
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Matrícula
� Els antics alumnes es matriculen en línia el mes de juliol, 

seguint un protocol que determina que tenen prioritat per triar 
grup (dia i hora) els alumnes APTES.

� Els nous alumnes es matriculen presencialment a les escoles, 
d’acord amb el resultat del sorteig d’assignació de places.

� No totes les persones a les quals s’ha assignat una plaça es 
matriculen.

� Les persones que queden en llista d’espera tenen possibilitats 
d’obtenir una plaça.

� Taxes (segons la llei 3/2015 de l’11 de març). Curs 2015-16 
taxa ordinària: 275 €



Obtenir una certificació en règim lliure



Les Certificacions de les EOI

� Els certificats de nivell intermedi, de nivell avançat i de nivell C1 també 
es poden obtenir mitjançant la inscripció en règim lliure, que dóna dret 
a una convocatòria d’examen.

� La prova per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, de nivell 
avançat i de nivell C1 que realitzen els alumnes oficials i els candidats 
en règim lliure són les mateixes i es realitzen el mateix dia i hora en el 
cas de la convocatòria ordinària de juny. 



Les certificacions de les EOI 

Convocatòria específica per a l’obtenció dels certificats 
de nivell intermedi, avançat i C1 en règim lliure 

� La inscripció a la convocatòria ordinària del mes de juny és fa a finals 
de febrer.   

� Per atendre la demanda de certificats d’anglès, el Departament 
d’Ensenyament ofereix una convocatòria extraordinària el mes de 
febrer. La inscripció és a finals de novembre.

� Informació i mostres de les proves:
� http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes
� http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_lliure

s_obtencio_titols/convocat_ordinaria_idiomes/mostres_proves/



Proves de Certificació

� Proves unificades des de l’any 1996 en:

� Elaboració
� Administració
� Correcció 

� Les proves s’estructuren en diferents parts segons el nivell:
� Comprensió escrita (excepte C1 i C2 de català)
� Comprensió oral (excepte C1 i C2 de català)
� Ús de la llengua (excepte C1 d’alemany, d’anglès i de francès)
� Expressió i interacció escrita 
� Expressió i interacció oral

Es poden consultar mostres de les proves al web 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_lliures_o
btencio_titols/convocat_ordinaria_idiomes/mostres_proves/

validesa i 
fiabilitat



Per a més informació

idiomes.ensenyament@gencat.cat
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