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Què són les escoles 
oficials d’idiomes?

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) 
són centres públics, no universitaris, 
d’ensenyament d’idiomes moderns, 
que imparteixen els ensenyaments 
especialitzats que regula la Llei 
orgànica d’educació (LOE).

Les escoles oficials d’idiomes 
també gestionen les certificacions 
acadèmiques corresponents a aquests 
ensenyaments especialitzats. Aquestes 
certificacions, que són reconegudes 
arreu de l’Estat espanyol, són les 
úniques oficials. El certificat de nivell 
intermedi, el certificat de nivell avançat 
i el certificat de nivell C1 d’alemany, 
d’anglès i de francès es poden obtenir 
tant en convocatòria oficial com en 
convocatòria lliure.

Els webs de les escoles oficials 
d’idiomes es poden consultar a 
www.xtec.cat

Pla d’estudis de les escoles oficials 
d’idiomes

El pla d’estudis s’estructura en diversos 
nivells segons l’idioma:

• Nivell bàsic: 2 cursos
• Nivell intermedi: 1 curs o 2 cursos (en el 

cas dels idiomes àrab, grec, japonès, 
rus i xinès)

• Nivell avançat: 2 cursos o 1 curs (només 
català)

• Nivell C1: 1 curs
• Nivell C2 (només català): 1 curs

Cada curs té una durada mínima de 130 
hores.

Els ensenyaments d’idiomes que 
s’imparteixen a les EOI tenen com 
a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús 
efectiu de l’idioma com a vehicle  
de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI 
es treballa perquè l’alumnat:

• adquireixi les habilitats bàsiques 
receptives i productives, tant  
del llenguatge oral com de l’escrit;

• desenvolupi estratègies comunicatives 
en diferents 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.

Els ensenyaments 
d’idiomes a les EOI

Hi ha diverses modalitats de cursos  
i horaris:

  Extensiu (setembre-juny):
• classes de dues hores i mitja de dilluns 

a dijous, en dies alterns
• classes de dues hores en dies alterns  

i divendres alterns

  Extensiu semipresencial 
(setembre-juny):

• classes un dia per setmana i treball  
en línia

  Quadrimestrals 
(setembre-gener/febrer-juny):

• intensius
– classes de dues hores i mitja  
de dilluns a dijous
– classes de dues hores de dilluns  
a divendres

• flexibilitzats (només alemany, rus  
i xinès)

  – classes de dues hores i mitja  
de dilluns a dijous, en dies alterns

  – classes de dues hores en dies alterns  
i divendres alterns

La matriculació en cursos extensius té 
lloc entre els mesos d’agost i setembre 
(informació al juliol a les escoles oficials 
d’idiomes).

La matriculació en cursos 
quadrimestrals té lloc dues vegades  
a l’any: setembre i gener (informació  
al juliol i desembre, respectivament, 
a les escoles oficials d’idiomes que 
ofereixen aquesta modalitat).

Matrícula

Requisits
Per accedir als ensenyaments de les 
escoles oficials d’idiomes és requisit 
imprescindible tenir 16 anys complerts 
l’any en què es comencin els estudis. 
També s’hi pot accedir si es té més de 
14 anys, per seguir els ensenyaments 
d’un idioma diferent del que s’està 
cursant en l’educació secundària 
obligatòria com a primera llengua 
estrangera.

Es pot optar per fer la matrícula oficial  
o per fer la inscripció en règim lliure.

Taxes (segons la Llei 2/2014)
• Matrícula oficial: 275 euros
• Matrícula oficial cursos flexibilitzats 

(només alemany, rus i xinès): 137,50 
euros

• Inscripció en règim lliure:
  – certificat de nivell intermedi: 69 euros
  – certificat de nivell avançat: 85 euros
• Família nombrosa de categoria general 

i/o monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria 

especial: gratuïta

Comproveu la normativa vigent sobre 
bonificacions i exempcions.

Matrícula oficial

La matrícula oficial dóna dret a assistir  
a classe (130 hores per curs)  
i als exàmens corresponents.
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Inscripció en règim lliure

Convocatòria ordinària
La inscripció en règim lliure dóna 
dret a una convocatòria d’examen 
per a l’obtenció del certificat de nivell 
intermedi, del certificat de nivell avançat 
o del certificat de nivell C1. Les proves 
per a totes les llengües es fan al juny.

La inscripció per als candidats que es 
presenten en aquesta convocatòria  
té lloc a finals de febrer. Les dates  
i condicions d’inscripció es publiquen  
el novembre de l’any anterior.

Convocatòria extraordinària
Per poder atendre la demanda de 
certificats d’anglès, les EOI poden oferir 
una convocatòria extraordinària al mes 
de febrer. La inscripció té lloc a finals  
de novembre.

Per a més informació, consulteu el  
web del Departament d’Ensenyament 
ensenyament.gencat.cat

Els certificats de les escoles oficials 
d’idiomes

Les escoles oficials d’idiomes 
gestionen i administren les proves  
per a l’obtenció de tres certificats 
oficials:

• El certificat de nivell intermedi, 
en assolir els objectius del nivell 
intermedi (B1).

• El certificat de nivell avançat, 
en assolir els objectius del nivell 
avançat (B2).

• El certificat de nivell C1 (d’alemany, 
d’anglès i de francès), en assolir  
els objectius del nivell C1.

• El certificat de nivell C2 (només 
de català), en assolir els objectius del 
nivell C2.

Les proves per a l’obtenció d’aquests 
certificats estan unificades a Catalunya. 
La unificació en l’elaboració de les 
proves i en els criteris d’administració 
i correcció n’asseguren la qualitat, la 
validesa i la fiabilitat; són administrades 
i corregides per equips de professorat 
especialista, que observen estrictament 
les pautes establertes.

Descripció
Les proves de certificació s’estructuren 
per garantir una avaluació completa 
dels diferents aspectes de la 
competència comunicativa de cada 
candidat.

Les proves tenen com a referent 
principal el currículum de les EOI  
i s’elaboren a partir de documents 
escrits i orals autèntics, extrets de 
revistes, premsa, televisió, cinema, etc.

Podeu consultar mostres de les  
proves a la pàgina web del 
Departament d’Ensenyament 
ensenyament.gencat.cat

Nivells
• L’ensenyament d’idiomes en el nivell 

intermedi té com a finalitat principal 
capacitar l’alumnat per usar l’idioma 
amb certa seguretat i flexibilitat, 
receptivament i productivament (tant 
de forma parlada com escrita), i també 
per mitjançar entre parlants de diferents 
llengües, en situacions quotidianes 
i menys corrents que requereixin 
comprendre i produir textos en una 
varietat de llengua estàndard,  
amb estructures habituals i un repertori 
de lèxic comú no gaire idiomàtic, 
que tractin sobre temes generals, 
quotidians i en els quals es tingui  
un interès personal.

Aquest certificat correspon al nivell B1 
del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, del Consell d’Europa.

• L’ensenyament d’idiomes en el nivell 
avançat té com a finalitat principal 
capacitar l’alumnat per usar l’idioma  
de forma fluida i amb eficàcia en 
situacions habituals i més específiques 
que requereixin comprendre, 
produir i tractar textos orals i escrits, 
conceptualment i lingüísticament 
complexos, en una varietat de llengua 
estàndard, amb un repertori lèxic ampli 
(encara que no gaire idiomàtic) i que 
tractin sobre temes generals, actuals  
o propis del camp d’especialització  
del parlant.

Aquest certificat correspon al nivell B2 
del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, del Consell d’Europa. 

• L’ensenyament d’idiomes en el nivell C1 
té com a finalitat capacitar l’alumnat per 
utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia 
i precisió en tot tipus de situacions,  
en els àmbits personal, públic, 
acadèmic i professional, que 
requereixin comprendre i processar 
textos orals i escrits extensos  
i complexos, en diverses varietats 
estàndards de la llengua, amb un 
repertori d’estructures i de lèxic ampli  
i que tractin sobre temes tant 
abstractes com concrets encara que 
l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Aquest certificat correspon al nivell C1 
del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, del Consell d’Europa.

• L’ensenyament d’idiomes en el 
nivell C2 té com a finalitat capacitar 
l’alumne per utilitzar l’idioma amb tota 
naturalitat en tot tipus de situacions en 
els àmbits personal, públic, acadèmic 
i professional, que requereixin 
comprendre, produir i processar textos 
orals i escrits extensos i complexos  
en qualsevol varietat de la llengua,  
amb un ric compendi lèxic i estructural i 
que tractin sobre temes tant abstractes 
com concrets, fins i tot els que queden 
fora del seu camp d’especialitat. 
Aquest nivell no correspon al d’un 
parlant nadiu ni a la competència 
propera a la d’un parlant nadiu.

Aquest certificat correspon al nivell C2 
del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, del Consell d’Europa.
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Altres activitats
Les escoles oficials d’idiomes 
organitzen i imparteixen, durant  
el curs i a l’estiu, cursos d’actualització  
i especialització en diferents idiomes.

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

Escoles oficials 
d’idiomes de Catalunya

Curs 2014-2015

Alt Camp

Valls

EOI de Valls 43010670
eoivalls@xtec.cat
www.eoivalls.com

•  Idiomes:
Anglès i francès

Alt Empordà

Figueres

EOI de Figueres 17008134
eoifigueres@xtec.cat
www.eoifigueres.net

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

EOI de l’Alt Penedès 08065652
eoialtpenedes@xtec.cat
www.eoialtpenedes.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Alt Urgell

La Seu d’Urgell

EOI La Seu d’Urgell 25008558
eoilaseudurgell@xtec.cat
www.eoilaseu.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Anoia

Igualada

EOI d’Igualada 08062171
eoiigualada@xtec.cat
www.eoiigualada.org

•  Idiomes:
Alemany i anglès

Bages

Manresa

EOI de Manresa 08059551
eoimanresa@xtec.cat
www.eoimanresa.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Baix Camp

Reus

EOI de Reus 43009710
eoireus@xtec.cat
www.eoireus.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Baix Ebre

Tortosa

EOI de Tortosa 43009862
eoitortosa@xtec.cat
www.eoitortosa.com

•  Idiomes:
Alemany, anglès, francès i rus

Baix Empordà

Sant Feliu de Guíxols

EOI de Sant Feliu de Guíxols 17008110
eoiguixols@xtec.cat
www.xtec.cat/eoiguixols

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

EOI de Cornellà de Llobregat 08072607
eoicornella@xtec.cat
www.eoicornella.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

El Prat de Llobregat

EOI del Prat 08060538
eoielprat@xtec.cat
www.eoidelprat.com

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Esplugues de Llobregat

EOI Esplugues 08054344
eoiesplugues@xtec.cat
www.eoiesplugues.com

•  Idiomes:
Alemany, anglès, francès i italià

Martorell

EOI de Martorell 08062158
eoimartorell@xtec.cat
www.xtec.cat/eoimartorell

•  Idiomes:
Alemany i anglès

Viladecans

EOI de Viladecans 08066887
a8066887@xtec.cat
www.eoiviladecans.com

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Baix Penedès

El Vendrell

EOI del Vendrell 43010037
eoidelvendrell@xtec.cat
www.xtec.cat/eoidelvendrell

•  Idiomes:
Anglès i francès

Barcelonès

Badalona

EOI Badalona 08053029
eoibadalona@xtec.cat
www.eoibadalona.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès
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Barcelona

EOI Barcelona - Drassanes 08038570
eoibdrassanes@eoibd.cat
www.eoibd.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès, àrab, català per a no 
catalanoparlants, coreà, espanyol per a 
estrangers, èuscar, francès, grec, italià, 
japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès

EOI Barcelona - Vall d’Hebron 08044511
info@eoibcnvh.cat
www.eoibcnvh.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès, català per a no 
catalanoparlants, espanyol per a estrangers  
i francès

EOI Barcelona III - Sant Gervasi 08061725
info@sg.cat
www.eoisg.cat

•  Idiomes:
Alemany i anglès

EOI Barcelona IV - La Pau 08062195
eoi-lapau@xtec.cat
www.eoilapau.net

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

EOI Barcelona V - Sants 08062201
eoibarcelona-sants@xtec.cat
www.eoisants.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

EOI Barcelona VI - Guinardó 08072589
a8072589@xtec.cat
http://www.xtec.cat/eoiguinardo

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

L’Hospitalet de Llobregat

EOI de l’Hospitalet 08044582
eoi-hospitalet@xtec.cat
www.xtec.cat/eoi-hospitalet

•  Idiomes:
Alemany, anglès, francès i italià

Santa Coloma de Gramenet

EOI Santa Coloma 08053443
eoisantacoloma@xtec.cat
www.eoisantacoloma.org

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Berguedà

Berga

EOI del Berguedà 08065664
eoibergueda@xtec.cat
www.eoibergueda.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Garraf

Vilanova i la Geltrú

EOI Garraf 08062225
eoigarraf@xtec.cat
www.eoigarraf.com

•  Idiomes:
Alemany i anglès

Garrotxa

Olot

EOI d’Olot 17007981
eoiolot@xtec.cat
www.eoiolot.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Gironès

Girona

EOI de Girona 17004852
eoigirona@xtec.cat
www.eoigirona.com

•  Idiomes:
Alemany, anglès, àrab, català per a no 
catalanoparlants, espanyol per a estrangers, 
francès, italià i rus

Maresme

Mataró

EOI de Calella 08074070
eoicalella@xtec.cat
www.blocs.xtec.cat/eoicalella

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

EOI del Maresme 08052931
eoimaresme@xtec.cat
www.eoimaresme.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Montsià

Amposta

EOI d’Amposta 43010669
eoiamposta@xtec.cat
www.eoiamposta.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Osona

Vic

EOI d’Osona 08062183
eoiosona@xtec.cat
www.eoiosona.com

•  Idiomes:
Anglès i francès

Pla de l’Estany

Banyoles 

EOI de Banyoles 17008821
eoibanyoles@xtec.cat
www.eoibanyoles.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Ribera d’Ebre

Móra d’Ebre

EOI de Ribera d’Ebre 43010980
e3010980@xtec.cat
www.eoiriberadebre.cat

•  Idiomes:
Anglès i francès

Ripollès

Ripoll

EOI de Ripoll 17008833
eoiripoll@xtec.cat
www.xtec.cat/eoiripoll

•  Idiomes:
Anglès i francès

Segrià

Lleida

EOI de Lleida 25006252
eoilleida@xtec.cat
www.eoilleida.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès, àrab, català per a no 
catalanoparlants, espanyol per a estrangers, 
francès, italià i rus

Selva

Blanes

EOI de Blanes 17008122
eoiblanes@xtec.cat
www.eoiblanes.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès i francès

Tarragonès

Salou

EOI de Salou 43011200
e3011200@xtec.cat
www.eoisalou.org

•  Idiomes:
Anglès, francès i rus
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Tarragona

EOI de Tarragona 43006940
eoitarragona@xtec.cat
www.eoitarragona.cat

•  Idiomes:
Alemany, anglès, àrab, català per a no 
catalanoparlants, espanyol per a estrangers, 
francès i rus

Urgell

Tàrrega

EOI de Tàrrega 25008546
eoitarrega@xtec.cat
www.eoitarrega.com

•  Idiomes:
Anglès i francès

Vallès Occidental

Rubí

EOI de Rubí 08072590
eoirubi@xtec.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8072590/

•  Idiomes:
Anglès i francès

Sabadell

EOI de Sabadell 08044636
eoisabadell@xtec.cat
https://sites.google.com/site/eoisabadellsite/

•  Idiomes:
Alemany, anglès, català per a no 
catalanoparlants i francès

Sant Cugat del Vallès

EOI de Sant Cugat del Vallès 08062161
eoisantcugat@xtec.cat
www.eoisantcugat.cat

•  Idiomes:
Alemany i anglès

Terrassa

EOI de Terrassa 08053194
eoiterrassa@xtec.cat
www.xtec.cat/eoiterrassa

•  Idiomes:
Alemany, anglès, àrab, francès i italià

Vallès Oriental

Granollers

EOI del Vallès Oriental 08062213
eoivallesoriental@xtec.cat
www.eoivallesoriental.com

•  Idiomes:
Alemany i anglès

Mollet

EOI de Mollet del Vallès 08066851
eoimollet@xtec.cat
www.xtec.cat/eoimollet

•  Idiomes:
Anglès i francès

Centres públics 
delegats de les escoles 
oficials d’idiomes

EOI de Girona
CPD de Palafrugell
CPD de Santa Coloma de Farners

EOI de Lleida
CPD de Balaguer
CPD de Tremp
CPD de Vielha

EOI de Manresa
CPD de Solsona

EOI La Seu d’Urgell
CPD de Puigcerdà
CPD de Sort


