
 
 

 

 

 Què és el Programa EOIES? 

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o 

col·legis concertats i les Escoles Oficials d'Idiomes.  

Dins aquest programa, l'alumnat és tutoritzat i avaluat segons els criteris i nivells dels 

ensenyaments impartits a les EOI i podrà obtenir un certificat oficial amb validesa arreu 

d'Espanya. 

 A qui va dirigit? 

Poden participar-hi els alumnes de 4t curs d’ESO i els alumnes de 1r i 2n Batxillerat. 

 Quins nivells es poden fer? 

L’alumnat només pot participar en el Programa en el nivell que determini el seu centre. 

L’alumne que vulgui presentar-se a un nivell diferent, s’ha d’inscriure per fer els exàmens 

per lliure.  

L’EOI Ciutadella ofereix cursos de Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, 

Intermedi B2.2, Avançat C1.1  i Avançat C1.2 de l’EOI.   

 Com funciona? 

Els professors de l’Escola Oficial d’Idiomes es coordinen amb els professors dels IES i CC de 

Ciutadella i Ferreries per tal de preparar a l’alumnat participant en el Programa de cara a 

les proves finals de l’EOI per obtenir un certificat oficial (cursos A2, B1, B2.2 i C1.2) o un 

certificat acadèmic (cursos A1, B2.1, C1.1). 

Per tal de formar grups homogenis, l’alumnat fa una prova d’anivellació a l’octubre.  

Els professors de l’EOI envien als tutors dels IES i CC tasques setmanals per millorar l’ús de 

la llengua i la comprensió i expressió oral i escrita en la llengua que estudia l’alumnat 

EOIES. La pràctica durant tot el curs d’aquestes activitats dels tipus que solen aparèixer 

als exàmens de maig/juny prepara a l’alumnat inscrit al Programa per presentar-se als 

exàmens finals de l’EOI.  

La matrícula es realitza, normalment, al gener/febrer. El curs 2020-21 va tenir un preu 

ordinari de 23.25€ i, per aquest preu, l’alumnat matriculat té dret a presentar-se a les 

convocatòries de maig/juny i de setembre. 

 

Més informació a la Pàgina de la Conselleria 

https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=924793&lang=ca

