
 

FRANCÈS 

FINALITAT I NIVELLS 

La finalitat principal de l’ensenyament d’idiomes a les EOI és la capacitació de l'alumnat en l'ús 
efectiu d’una o diverses llengües com a vehicle de comunicació.  

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa mitjançant un pla d’estudis per tal que 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 a les EOI van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències 
bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir 
o perfeccionar les seves competències en un o diversos idiomes, així com obtenir un certificat del 
seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües. 

Els estudis de francès a les Escoles Oficials d'Idiomes s’estructuren en sis cursos d'una durada 
mínima de 130 hores cadascun.  

Cursos Nivells a l’EOI Equivalència amb les nivells del MECR* 

1r i 2n curs Nivell bàsic Nivell A2+ del MECR* (usuari bàsic) 

3r curs Nivell intermedi Nivell B1 del MECR*  (usuari independent) 

4t i 5è curs Nivell avançat Nivell B2 del MECR*  (n. avançat d’usuari independent) 

6è curs Nivell C1 Nivell C1 del MECR*  (usuari competent) 

  *MECR = Marc europeu comú de referència 

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic. Els 
certificats de nivell intermedi, avançat i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les 
proves corresponents. 

 

PLA D’ESTUDIS 

El pla d’estudis i el currículum de les EOI per a tots els cursos i nivells  s’ha desplegat per a l’àmbit 
de Catalunya en el Decret 4/2009, de 13 de gener, DOCG núm 5297, pel qual s’estableix 
l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes, de règim especial.  

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5297/991579.pdf

