
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

ductives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
• Desenvolupi estratègies comunicatives en dife-

rents àrees de comunicació.
• Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge 

autònom i continu de llengües, que puguin 
facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats 
professionals i en altres àmbits de la cultura o 
d’interès personal.

• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat 
lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

HORARIS

A les escoles oficials d’idiomes, hi ha diverses mo-
dalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:
•	extensiu:	
 - classes de dues hores i mitja en dies alterns.
•	intensiu:	
 - classes de dues hores i mitja diàries de dilluns 

a dijous (deu hores setmanals).
•	semipresencial:
 - classes de dues hores setmanals i treball en línia

No totes les EOI ofereixen totes les modalitats 
d’horari.

ALTRES ACTIVITATS

Les escoles oficials d’idiomes col·laboren en dife-
rents plans del Departament d’Ensenyament amb 
cursos d’anglès adreçats a ensenyants en actiu.

ACCÉS

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les 
escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible 
tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els 
estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 
anys per seguir els ensenyaments d’un idioma dife-
rent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

QUÈ SÓN

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres 
públics, no universitaris, d’ensenyament d’idio-
mes moderns que imparteixen ensenya ments 
especialitzats.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen 
les certificacions acadèmiques corresponents a 
aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes 
certificacions són reconegudes arreu de l’Estat 
espanyol, són les úniques oficials i es poden 
obtenir tant en convocatòria oficial com en con-
vocatòria lliure.

ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

El pla d’estudis s’estructura en els següents nivells:

 Nivell bàsic 1r i 2n curs A2
 Nivell intermedi 3r curs B1
 Nivell intermedi 4t i 5è curs B2
 Nivell avançat alemany, anglès, català C1
  francès, italià
  català C2

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

En el cas d’idiomes com l’àrab, el grec, el japonès, 
el rus i el xinès, la durada del nivell intermedi B1 
és de dos cursos (3rA i 3rB).

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat 
dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, 
que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de 
l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa 
per tal que l’alumnat:
• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i pro-



Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula 
lliure.

MATRÍCULA OFICIAL

La matrícula en horari extensiu té lloc al mes de 
setembre. Informació al juliol. La preinscripció es fa 
per via telemàtica.

La matriculació dels alumnes oficials en horari 
intensiu té lloc dues vegades l’any –setembre i 
gener– (informació al juliol i desembre respec-
tivament a les escoles que ofereixen aquesta 
modalitat).

Els alumnes oficials –presencials i a distància–, es 
consideren automàticament matriculats a les proves 
de certificat en el moment de fer efectiva la matrícula 
oficial del curs corresponent.

MATRÍCULA LLIURE

Periòdicament, el Departament d’Ensenyament con-
voca proves per a l’obtenció del certificat del nivell 
intermedi, del certificat de nivell avançat i del C1 de 
determinats idiomes.

La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria 
d’examen per a l’obtenció del certificat. Les proves 
lliures tenen lloc durant el mes de juny.

Requisits
Per presentar-se a les proves, cal acreditar que s’ha 
superat el segon curs d’ESO (o nivell equivalent) i 
que es tenen 14 anys o més. Només han de fer la 
inscripció les persones candidates de règim lliure. 
La quantitat de places màximes ofertes es fixa en 
cada convocatòria. 

Convocatòria ordinària

Inscripció
La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de de-
manda i es tanca en el moment que es cobreixen les 

disponibilitats màximes de cada centre. La matrícula 
té lloc durant els mesos de febrer o març.

Les dates i condicions de matrícula per als candidats 
lliures es publiquen el desembre de l’any anterior. 
Abans de fer la inscripció, és recomanable consultar 
el web de les escoles oficials d’idiomes de Catalun-
ya. La inscripció queda formalitzada en el moment 
de fer efectiu el pagament corresponent a les taxes 
d’inscripció.

El pagament de la taxa es pot fer per Internet o en una 
oficina de «la Caixa» (per ServiCaixa) mitjançant la 
carta de pagament que es pot obtenir en el moment 
de fer la inscripció. 

Documentació
Un cop fet efectiu el pagament de la taxa, cal fer 
arribar al centre examinador, personalment o per 
correu electrònic o ordinari la documentació següent:

Una fotocòpia del DNI, el passaport o el NIE i, 
si és el cas, una fotocòpia del carnet de família 
nombrosa vigent (només si no se n’ha autoritzat 
la consulta a la sol·licitud d’inscripció o si el 
carnet no s’ha validat a la base de dades del 
Departament de Benestar Social i Família), una 
fotocòpia del carnet de família monoparental i 
una fotocòpia del document oficial que acrediti 
tenir una discapacitat igual o superior al 33%, 
estar subjecte/a a mesures privatives de llibertat 
o ser víctima d’actes terroristes (inclosos el o la 
cònjuge i els fills o filles).

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions 
d’anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria 
extraordinària el mes de febrer. La matrícula té lloc du-
rant la primera quinzena de novembre de l’any anterior.

CURSOS INTENSIUS D’ESTIU A LES EOI

Les EOI organitzen cursos intensius de llengua ins



trumental durant el mes de juliol. Per saber-ne l’horari 
consulteu el web de l’EOI corresponent.

Aquests cursos tenen una durada de fins a 80 hores 
lectives, distribuïdes en quatre hores diàries (torn de 
matí o tarda), de dilluns a divendres.

En algunes EOI poden oferir-se cursos de menor 
durada.

Per accedir a un curs d’estiu, cal fer una prova de 
nivell que determina quin és el grup més adient per 
a cada alumne. En el cas de l’anglès, cal complir 16 
anys abans del 31 de desembre de 2015.

En la resta d’idiomes, cal tenir el títol de graduat 
escolar o tenir aprovat el 2n curs d’ESO.

 
Escoles oficials d’idiomes de la ciutat Barcelona que 
organitzen cursos intensius d’estiu:

 EOI
 Barcelona III - Sant Gervasi
 Barcelona - Vall d’Hebron
 Barcelona IV - La Pau
 Barcelona - Drassanes
 Barcelona VI - Guinardó

Escoles oficials d’idiomes de la ciutat Barcelona on es fan les proves lliures de certificat:

 EOI Certificat de nivell intermedi 
  i certificat de nivell avançat

 Barcelona III - Sant Gervasi alemany i anglès 

 Barcelona - Vall d’Hebron alemany, anglès, espanyol per a estrangers i francès 

 Barcelona IV - La Pau alemany, anglès i francès 

 Barcelona V - Sants anglès i francès

 Barcelona-Drassanes alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus 
  àrab, èuscar, grec, japonès, neerlandès, portuguès i xinès

 Barcelona VI - Guinardó anglès, alemany i francès 

Servei d’Orientació - Pla Jove - 4 juny 2018 - Web: edubcn.cat Carpeta de l’orientador/a
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport a la tasca orientadora

Codi: L01



ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE BARCELONA

*  Català per a no-catalanoparlants
** Espanyol per a estrangers
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EscolEs  AdrEçA cP TElèfon corrEu ElEcTrònic
oficiAls d’idiomEs

d

EOI	de	Barcelona	 Av. de les Drassanes, 14 08001 T. 93 324 93 30 a8038570@xtec.cat               

EOI	Barcelona	V	 C. dels Comtes 08014 T. 93 667 18 94 a8062201@xtec.cat        
 de Bell-lloc,86

EOI	Barcelona	III	-	 C. del Príncep 08012 T. 93 241 16 33 a8061725@xtec.cat  
Sant	Gervasi d’Astúries, 23-27    
    
EOI	Barcelona	-		 Av. de Jordà, 18 08035 T. 93 418 74 85 a8044511@xtec.cat        
Vall	d’Hebron	 	 	 	
	        
EOI	Barcelona	VI	-	 Av. de la Mare de Déu  08024 T. 93 554 20 05 a8072589@xtec.cat
Guinardó de Montserrat, 78

EOI	Barcelona	IV	-		 C. d’Empordà 16 08020 T. 93 498 62 90 a8062195@xtec.cat        
La	Pau  

Curs 2018 - 2019


