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Les EOI organitzen cursos intensius  
de llengua instrumental durant el mes 
de juliol.

Aquests cursos activen els recursos 
lingüístics necessaris perquè els 
alumnes utilitzin la llengua en situacions 
de la vida real. La docència a l’aula es 
combina amb activitats que fomenten 
l’adquisició i pràctica de la llengua  
objecte d’estudi (xerrades, 
conferències, obres de teatre i altres 
activitats culturals).

Aquests cursos poden tenir una durada  
de fins a 80 hores lectives.

Consulteu el web de les escoles per 
saber-ne la durada i l’horari.

Els continguts dels programes de cada 
idioma s’adeqüen al currículum de les 
escoles oficials d’idiomes, però no són 
equivalents als cursos ordinaris, que 
són de 130 hores lectives.

Per accedir a un curs d’estiu cal fer una 
prova de nivell que determina quin és el 
grup més adient per a l’alumnat.

Calendari

Els cursos es faran el juliol de 2015.  
Per saber-ne l’horari consulteu el web 
de l’EOI corresponent.

Preu

338,80 euros (cursos de 80 hores)

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

• Família nombrosa de categoria 
especial: inscripció gratuïta.

• Comproveu la normativa vigent sobre 
bonificacions i exempcions.

Preinscripció i matrícula

Cal tenir 16 anys per poder-se inscriure 
als cursos d’estiu.

Consulteu el web de les escoles  
o adreceu-vos-hi directament  
per obtenir més informació sobre el 
procés de preinscripció i matrícula.

Certificats

L’alumnat obté un certificat 
d’assistència o d’assoliment segons 
escaigui.

Crèdits

Algunes universitats de Catalunya 
reconeixen aquests cursos com a 
crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos  
a les secretaries de les vostres facultats 
per confirmar-ne el reconeixement.

Cursos intensius d’estiu a les EOI

Escoles oficials d’idiomes 
que organitzen cursos d’estiu

EOI d’Amposta
www.eoiamposta.cat

EOI Badalona
www.eoibadalona.cat

EOI Barcelona - Drassanes   
www.eoibd.cat

EOI Barcelona - Vall d’Hebron  
www.eoibcnvh.cat

EOI Barcelona III - Sant Gervasi  
www.eoisg.cat

EOI Barcelona IV - La Pau   
www.eoilapau.net

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

EOI Berguedà    
www.eoibergueda.cat

EOI de Blanes    
www.eoiblanes.cat

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

EOI de Cornellà de Llobregat   
www.eoicornella.cat

EOI Esplugues    
www.eoiesplugues.com

EOI de Girona    
www.eoigirona.com

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

EOI de Lleida    
www.eoilleida.cat

EOI del Maresme    
www.eoimaresme.cat

EOI de Martorell    
www.xtec.cat/eoimartorell

EOI d’Olot    
www.eoiolot.cat

EOI d’Osona
www.eoiosona.com

EOI del Prat de Llobregat
www.eoidelprat.com

EOI de Reus
www.eoireus.cat

EOI de Sabadell    
https://sites.google.com/site/eoisabadellsite/

EOI de Sant Cugat
www.eoisantcugat.cat

EOI Santa Coloma    
www.eoisantacoloma.org

EOI de Tarragona    
www.eoitarragona.cat

EOI de Tàrrega    
www.eoitarrega.com

EOI de Terrassa    
www.xtec.cat/eoiterrassa 

EOI de Tortosa    
www.eoitortosa.com

EOI del Vallès Oriental   
www.eoivallesoriental.com

EOI de Viladecans    
www.eoiviladecans.com


