
 

 

Cursos de Català a les EOI per a alumnat d’incorporació tardana 

DEFINICIÓ 

El pla consisteix a oferir les places vacants dels diferents nivells de català de les EOI de 

Barcelona a l’alumnat de batxillerat i cicles que s’hagi incorporat al sistema d’ensenyament 

obligatori o postobligatori català de manera tardana i tingui un nivell de competència 

insuficient en català per seguir els estudis de manera òptima o per incorporar-se al mercat 

laboral, de manera que pugui millorar-lo aprofitant la xarxa pública de centres 

d’ensenyaments d’idiomes, les EOI.  L’oferta pel curs 2016-2017 serà: 

 L’EOI de Barcelona-Drassanes per a l’alumnat dels instituts de Barcelona sud 
(Eixample, Sant Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc). 
 

 L’EOI de Barcelona-Vall d’Hebron per a l’alumnat dels instituts de Barcelona nord (les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu). 

 

 

                 EOI Barcelona Vall d’Hebron 

 

 

                         

                         

                   EOI Barcelona Drassanes 

 

 

 

DESTINATARIS (ordenats per prioritats) 

Alumnes no catalanoparlants de 1r o 2n de batxillerat i alumnes no catalanoparlants de cicles 

formatius de grau mitjà o superior que tenen mancances en llengua catalana, i que la 

necessiten per als seus estudis o per al seu futur professional.  

Ha de ser alumnat no absentista i derivat pels seus instituts. 

 
OFERTA EDUCATIVA   
 
Cursos de finals de setembre a finals de maig, dos dies per setmana, dilluns-dimecres  / 
dimarts-dijous (excepte els cursos semipresencials de 4t i 5è un dia per setmana + classes 
virtuals a través del moodle). També s’ofereixen a l’EOI Barcelona Drassanes cursos extensius 
i intensius al matí. Vegeu horaris. 
 
 
 



 

 
NIVELLS EOI 
  
1r (A1) 
2n (A2) 
3r (B1) 
4t (B2) – (hi ha opció de semipresencial a Drassanes) 
5è (C1) - (hi ha opció de semipresencial a Drassanes) 
 
HORARIS 
 
EOI Drassanes 
 
GRUPS DE TARDA- EXTENSIUS 

1r Dl/Dc 18.30-21.00 

2n Dl/Dc 18.30-21.00 

3r Dl/Dc 16.00-18.30 

4t 
4t semipresencial 

Dt/Dj 
Dj 

16.00-18.30 
 18.30-21.00 

5è semipresencial Dj 18.30-21.00 

6è semipresencial 

6è semipresencial 

Dl 
Dt 

16.00-18.30 
 18.30-21.00 

 
GRUP DE MATÍ- EXTENSIU 
 

1r Dm/ Dj 09.30-12.00 

 
 
GRUPS DE MATÍ INTENSIUS 1r QUADRIMESTRE (de setembre a febrer) 

1r Dl a Dj 12.00-14.30 

2n Dl a Dj 09.30-12.00 

3r Dl a Dj 09.30-12.00 

6è 
  

Dl a Dj 12.00-14.30 
 

 
 
EOI Barcelona Vall d’Hebron 
 

1r: Dimarts- dijous i divendres alterns de 17h a 19h 
2n: Dilluns-dimecres i divendres alterns de 17h a 19h 
3r: Dimarts- dijous i divendres alterns de 19h a 21h 
4t: Dilluns-dimecres i divendres alterns de 19h a 21h 
5è: Dilluns-dimecres i divendres alterns de 17h a 19h 

 
INSCRIPCIÓ    
 
A partir del juny i durant els mesos de setembre i octubre. Poseu-vos en contacte amb l’EOI 
Drassanes (cvilches@eoibd.cat/pmingarro@eoibd.cat) o l’EOI Barcelona Vall d’Hebron 
(mmarinos@xtec.cat). 
La matrícula és gratuïta, excepte el dipòsit de 30€ a retornar al final de curs si es compleixen 
les dues condicions següents: 
 



 

a. Retorn en bon estat del llibre de text en préstec el dia de l’examen final, si escau.  
b. Assistència obligatòria i superació del curs amb nota d’apte/a 

 
S’ha de formalitzar la matrícula presencialment a la secretaria de l’EOI (planta baixa) el dia que 
s’estableixi durant el mes de setembre. 
 
La documentació a lliurar és : 
 
Full de matrícula i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.  
 
VINCULACIÓ I COMPROMÍS 
 
Els alumnes (i els seus pares, en cas dels menors), els centres i l’EOI hauran de signar una 
carta de compromís. 
 
Els instituts han de designar un professor del centre com interlocutor a fi i efecte, que des de l’ 
EOI  es pugui comentar, si és el cas, alguna incidència sobre algun alumne, així com els 
resultats de l’ avaluació, per tal que es consideri tenir-ho en compte en l’ avaluació del 
batxillerat. 
 
LLISTA D’ESPERA  
 
Es crearà una borsa d’alumnes en llista d’espera per cobrir les possibles baixes només durant 
el primer mes del curs. Es considerarà baixa automàtica la falta d’assistència a quatre classes 
seguides (o dues setmanes) sense justificar. La matrícula quedarà oberta durant el mes 
d’octubre mentre hi hagi places vacants. 
  
 
CALENDARI 
  
1. Juny (final): reunió amb els directors (i encarregats del programa) dels centres interessats.  
Es farà una convocatòria per tal que els instituts que hi pugueu estar interessats pugueu ser 
informats per les direccions de les EOI que participen en el programa. 
 
2. Setembre (començament): reunió amb els professors responsables  de cada institut (si 
escau) 
 
3. Setembre (final): test , matrícula i començament de curs 
 
4. Al llarg del curs: contactes amb els centres sempre que calgui 
 
5. Juny: examen final, lliurament del material prestat, si escau, i retorn del dipòsit. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0ZSjqmuQG7eVFN5bjlaT2ZWVWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0ZSjqmuQG7eVFN5bjlaT2ZWVWM/view?usp=sharing

