
PROGRAMA EOIES. ALEMANY / ANGLÈS / FRANCÈS

1. En què consisteix el programa EOIES?

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

d’Idiomes, dirigit a l'alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat. En el marc d’aquest programa

l’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits a les EOI i

pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.

2. Quins nivells es poden preparar?

Els nivells compresos al programa són Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi 1, /2, Avançat 1 /2. Les

equivalències amb el Marc Europeu Comú de Referència (MERC) són les següents:

Bàsic A1 A1

Bàsic A2 A2

Intermedi 1 ---

Intermedi 2 B1

Avançat 1 ---

Avançat2 B2

A principi de curs es determina el nivell del grup o dels grups amb els quals participen els centres en

el programa segons el nombre i les característiques de l’alumnat i la disponibilitat del professorat.

3. Com funciona?

L’alumnat participant en el programa és tutoritzat pel professorat del seu centre al llarg de tot el

curs escolar. Després realitza les proves a les mateixes dates que l’alumnat oficial de les EOI a les

convocatòries de maig-juny i/o setembre. La matrícula es realitza el mes de gener/febrer i té un

preu reduït. (El curs 2017/18 va tenir un cost de 22,55 €)

4. Com es tutoritza l’alumnat?

L’alumnat rep setmanalment a través del seu tutor/de la seva tutora materials que facilita l'EOI per

practicar l’ús de la llengua i la comprensió i expressió orals i escrites i familiaritzar-se amb el nivell i

el format de les proves que vol superar. Cada centre de secundària treballa amb aquests materials

en coordinació amb l’EOI de Palma.



5. Com es pot participar en el programa?

L’alumnat ha de fer una prova d’anivellació a principi de curs. Els centres de secundària donen

informació sobre aquest procediment i inscriuen els alumnes.

L’alumnat només pot participar en el programa en el nivell que determini el seu centre. Si vol

realitzar proves de certificat d'un altre nivell, s'han d'inscriure com a alumnat lliure.

L’alumnat que hagi participat amb anterioritat no ha de fer aquesta prova i podrà continuar si el

centre de secundaria ofereix el nivell corresponent.

6. Es pot preparar més d’un idioma?

Sí, una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves de més d’un idioma.

7. Es pot participar en el programa i ser alumne oficial de l'EOI?

No, si es tracta del mateix idioma.

8. On es realitzen les proves?

Les proves es realitzen als centres de secundària on l’alumnat està matriculat, per manca d’espai a

la seu de l’EOI de Palma.

9. Com s’obtenen les notes i certificacions?

Una vegada finalitzat el procediment d’avaluació i signades les actes, l’alumnat pot consultar les

seves notes online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l'EOI.

Si l’alumne/a ha aprovat el segon curs del nivell bàsic, intermedi o avançat, pot sol·licitar el

certificat corresponent a la secretaria de l’EOI de Palma. Aquest tràmit de sol·licitud de certificats

de nivell i títols s’ha de fer forçosament de manera presencial a la secretaria del centre. S’ha

d’emplenar el model de sol·licitud i pagar la taxa corresponent. Per a més información consultau el

següent enllaç https://eoipalma.com/secretaria-tramits/sollicitud-de-titols/

10. Es pot continuar els estudis de l'idioma com a alumne/a oficial a l'EOI l'any següent

d'haver participat en el programa?

Sí, sempre que l'alumne/a hagi obtingut plaça mitjançant el procés de preinscripció de l’EOI de

Palma (abril) i es matriculi en el período establert o dins el termini d’adjudicació de darreres vacants

(setembre).


