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Què és una EOI?

• Centre públic, no universitari, d’ensenyament 

d’idiomes moderns.

• Ensenyament post-obligatori.

• Doble funció: ensenyament i certificació.

• Ensenyament d’idiomes amb una metodologia 

basada en l’enfocament comunicatiu per part 

d’un professorat expert i especialitzat.

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/idiomes/


Per què vull tenir un 

certificat d’una EOI?

• Algunes universitats i centres reconeixen 

els nostres cursos com a crèdits de lliure 

elecció.

• Certificats reconeguts per l’Administració 

Pública, i en alguns casos són condició 

imprescindible per a poder accedir a certs 

llocs de treball com ara la Borsa de treball 

de l’ensenyament públic.



Nivells impartits a les EOI 

Nivell de l’EOI Nivell segons el Marc Europeu 

Comú de Referència

1r A1

2n A2 (Certificat Nivell Bàsic) 

3r B1 (Certificat Nivell Intermedi B1)

4t B.2.1

5è B2.2. (Certificat de Nivell Intermedi B2)

C1 i C2 Certificat Nivell Avançat C1i C2



Requisits

• Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de 

l’any en què en comencin els estudis) .

• A partir dels 14 anys (complerts el 31 de 

desembre  de l’any en què en comencin els 

estudis) també es pot  estudiar un idioma 

diferent del cursat com a primera llengua 

estrangera a l’ESO.



Com s’hi accedeix?
• Juliol: publicació oferta

• 30 agost-3 setembre: Preinscripció online

• 6 setembre: Resultats test nivell

• 7-10 setembre: test nivell online (anglès)

• 13-15 setembre: Tria horari

• 15 setembre: Sorteig assignació places

• 15-17 setembre: matrícula alumnes admesos

• 21 i 22 setembre: matrícula alumnes llista espera

• Inici classes: 20 setembre

• Més informació: 

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/10-eoi.pdf


Taxes
PAGAMENT ÚNIC DE 305 EUROS (275 EUROS 
MATRÍCULA + 30 EUROS MATERIAL) 

INCLOU DRET EXAMEN

Bonificació del 50 % de l’import per a:

• membres de família nombrosa de categoria general i

• membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

• membres de família nombrosa de categoria especial,

• víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),

• persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o 
adolescents en acolliment familiar.



A l’EOI del Prat oferim

ANGLÈS:

• Nivell Bàsic (1r i 2n)

• Nivell Intermedi B1 (3r)

• Nivell Intermedi B2 (4t i 5è)  

• Nivell avançat C1

FRANCÈS

• Nivell Bàsic (1r i 2n) 

• Nivell Intermedi B1 (3r)

• Nivell Intermedi B2 (4t i 5è) 

ALEMANY: 

• Nivell Bàsic (1r i 2n)

• Nivell Intermedi B1 (3r)



Modalitats i franges

• Presencial (tots els nivell i idiomes i semipresencial 

(3r, 4t i 5è d’anglès), de dilluns a dijous

• Franges:

-10:00-12:15  dimarts i dijous (1r, 2n i 3r anglès)

-14:55-17:00  dilluns i dimecres/ dimarts i dijous

- 17:00-19:05 dilluns i dimecres/ dimarts i dijous

- 19:05-21:10 dilluns i dimecres/ dimarts i dijous

De 2 a 4 divendres per arribar a 130 hores lectives



CURSOS SEMIPRESENCIALS

• Un dia a la setmana

• Plataforma virtual de seguiment

• Requereix autonomia per part alumnat

• S’ofereixen normalment de 17:00 a 19:05



PLATAFORMES VIRTUALS

•Google Classroom

•Moodle



També oferim

• Cursos especials

• Preparació per a la certificació de 

nivell B1

• Preparació per a la certificació de 

nivell B2

• Cursos de conversa i actualització

• Cursos d’estiu al juliol (9:30-13:30)



Programa PIA +

• Ve a substituir el Pla d’Impuls

• El professorat paga la matrícula el mes 

de setembre

• El mes de juny demana sol·licitud

devolució taxa si ha promocionat de 

curs



Participem en els següents projectes:

• Programa experimental de certificació

de llengües estrangeres

• Projecte Innovació pedagógica 

“Tecnologies digitals”

• Programa Interseccions

• Pràctiques en centre d’alumnes



Recicla’t

• Si vas estudiar fa temps a una EOI i et vols

reciclar, pots matricular-te i asistir a 

classes.



També organitzem…

- Concurs de fotografia

- Concursos literaris

- Sortides al cinema i al teatre

- Cicles de cinema

- Setmana del cinema

- Concurs de curtmetratges

- Activitats culturals

https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/general/iv-concurs-de-fotografia/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/portada/concurs-de-curtmetratges-per-a-alumnes-menors-dedat/


I publiquem…

- L’EOI del Prat informa

https://issuu.com/silviamilian/docs/eoiprat_2020ok


Edifici modern amb wifi



Biblioteca



A l’EOI del Prat pots

aprendre i divertir-te





A l’EOI del Prat també pots gaudir de 

moltes activitats culturals



LES EOI DE CATALUNYA…

https://www.youtube.com/watch?v=313iFbNQAuo


Moltes gràcies

per la vostra

assistència i 

atenció


