
                                                                                                                                                                                       

 

PROGRAMA EOIES. ALEMANY / ANGLÈS / FRANCÈS  
 

Es tracta d'un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials 

d’Idiomes. L’objectiu és facilitar a l'alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat l’obtenció de certificats 

oficials de coneixements d’idiomes. 
 

Els nivells compresos al programa són:  A1,  A2,  B1,  B2.1,  B2.2,  C1.1 

 

INSCRIPCIÓ 

L’alumnat que vol participar en el programa per primera vegada, o que no va participar el curs passat,  ha de 

fer una prova d’anivellació a l’octubre al seu centre. L’alumnat que va participar el curs passat i vol 

continuar pot accedir directament al nivell immediatament superior al que hagi superat si el seu centre 

l’ofereix.  
 

Una mateixa persona es pot inscriure en més d’un idioma. 
 

Només es pot participar en el programa en els nivells que determini cada centre de secundària. Per obtenir 

certificats d’altres nivells existeix la possibilitat de matricular-se el gener/febrer a l’EOI en la modalitat 

lliure fora d’aquest programa. 

 

TUTORITZACIÓ 

Al llarg de tot el curs i en coordinació amb l’EOI, l’alumnat participant rep, a través del seu professor, 

materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves.  

 

MATRICULACIÓ 

La matrícula oficial es realitza el mes de gener/febrer de 2020 i té un preu reduït. (22,80€ el curs 18/19). 

No es pot participar en el programa i ser alumne oficial de l'EOI del mateix idioma a la vegada.  

 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 

Les proves es fan en dues convocatòries (maig-juny/setembre) i normalment es realitzen als centres de 

secundària. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria de maig/juny, pot 

presentar-se a la convocatòria de setembre de les parts no superades. 

 

CERTIFICACIONS  

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot 

ser segellat a l'EOI. La sol·licitud de certificats acadèmics oficials i de nivell s’ha de fer de manera 

presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa (9.11€ el curs 18/19).  

 

CONTINUÏTAT 

Per continuar els estudis de l'idioma a la modalitat oficial a l'EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant 

el procés de preinscripció a l’abril/maig de 2020. 
  

Més informació: https://eoipalma.com   -   eoiespalma@gmail.com 
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