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Requisits
Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de 2020).

A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de 2020) per a idiomes diferents del cursat com a primera 
llengua estrangera a l’ESO.

Escoles oficials d’idiomes (EOI). 
Accés i preinscripció
Curs 2020-2021
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Modalitats de cursos
Extensius (presencials, semipresencials o flexibilitzats).

Intensius (quadrimestrals o flexibilitzats).

La matrícula dona dret a assistir a classe i a la realització dels exàmens corresponents.

Cursos especials
Les EOI organitzen i imparteixen, durant el curs i a l’estiu, cursos d’actualització i especialització en diferents idiomes. 

Convocatòria de proves en règim lliure
Ordinària: al maig/juny

Extraordinària: al febrer (només per a anglès)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/

Cursos i certificats

Candidats
LLIURES

Cursos (130 hores) Certificats
Correspondència nivell Marc Europeu 

Comú de Referència (MECR)

A1

A2

B1

B2.1

B2.2

C1

C2 (català i anglès)

Certificat de NIVELL BÀSIC A2

Certificat de NIVELL INTERMEDI B1

Certificat de NIVELL INTERMEDI B2

Certificat de NIVELL AVANÇAT C1

Certificat de NIVELL AVANÇAT C2

A2+

B1

B2

C1

C2

Alumnat
OFICIAL

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/
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Escoles oficials d’idiomes (EOI). Accés i preinscripció
Curs 2020-2021

Tinc coneixements de l’idioma?

Vull matricular-me a l’EOI per estudiar un idioma

Començo el curs***

Em preinscric en línia a primer curs i trio  
grup/horari del 31 d’agost al 3 de setembre  
(fins a les 15 h) o al centre el 3 de setembre  

(fins a les 14 h)

El dia 16 de setembre comprovo si he estat admès  
o si soc a la llista d’espera (a partir de les 20 h)

No, però soc a  
la llista d’espera

Em matriculo en  
línia del 16 al 18 de  

setembre

Em matriculo en línia el 
el 22 (anglès a partir de 
les 12 h) o el 23 (altres 
llengües a partir de les  

9 h) de setembre  
(si queden places)

Sí

He estat admès?

* Consulteu la taula d’exempcions al web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/
test-nivell/

** Consulteu el dia i l’hora del test de nivell de la llengua a la qual us 
voleu matricular al web de l’escola.
*** Consulteu el dia d’inici de les classes al web de l’escola

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

NO SÍ

Em preinscric en línia al curs  
corresponent i trio grup/horari del 31 
d’agost al 3 de setembre (fins a les  
15 h) o al centre el 3 de setembre  

(fins a les 14 h)

Em preinscric en línia al test de nivell  
del 31 d’agost al 3 de setembre  

(fins a les 15 h) o al centre el  
3 de setembre (fins a les 14 h)

Tinc algun certificat que m’eximeixi del test de nivell?*

Lliuro el certificat que m’eximeix del  
test de nivell del 31 d’agost al 3  
de setembre, en línia o al centre  

(fins a les 15 h)

Sí No

El dia 16 de setembre comprovo si  
he estat admès o si sóc a la llista 

d’espera (a partir de les 20 h)

He estat admès?

No, però sóc a  
la llista d’espera

Em matriculo  
en línia del  
16 al 18 de  
setembre

Em matriculo en  
línia el 22  

(anglès a partir de 
les 12 h) o el 23 
(altres llengües  
a partir de les  

9 h) de setembre  
(si queden places)

Sí

Començo el curs***

Només anglès:
comprovo  

admissió al test 
el dia 4 de  
setembre  
(a partir de  

les 18 h)

Faig el test de  
nivell el dia  

assignat  
(del 7 al 10 de 
setembre)**

Consulto el resultat del test el  
14 de setembre (a partir de les 12 h)

Del 14 al 16 de setembre (fins a les  
13 h), trio grup/horari del curs que  

m’han assignat a l’aplicació

El dia 16 de setembre (a partir  
de les 20 h), comprovo a l’aplicació  
de preinscripció si he estat admès  

o si sóc a la llista d’espera

He estat admès?

No, però sóc a  
la llista d’espera

Em matriculo  
en línia del  
16 al 18 de  
setembre

Sí

Començo el curs***

Em matriculo en  
línia el el 22  

(anglès a partir de 
les 12 h) o el 23 
(altres llengües  
a partir de les  

9 h) de setembre  
(si queden places)


