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És un programa de col·laboració entre els 
IES i les Escoles Oficials d’idiomes que es 

duu a terme a partir de 4t d’ESO.

Dona l’oportunitat de preparar-se  pels 
exàmens de l’escola oficial d’idiomes i 
obtenir un certificat oficial o acadèmic. 

Què?



- Durant les classes d’anglès 
farem sessions d’EOIES i 
prepararem totes les destreses.

- Una professora de l’EOI vendrà 
a ajudar-nos un cop per 
trimestre.

- Els exàmens són a finals de 
maig/principis juny.

Com?



Com s’entra al 
programa?
Quin nivell 
farem?
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Prova de Nivell Mitjan octubre

Nivell impartit?

- Es poden fer dos nivells per centre.
 

- El nivell es tria segons la mitjana  
obtinguda a les proves de totes les 

classes.
-

- El nombre màxim d’alumnat és de 
30 per nivell.



El període de matriculació és del 22 de Novembre al 
16 de desembre. (Procés telemàtic. Després de fer el 
procés s’ha de fer arribar tota la documentació a la 

coordinadora de l’IES -Mika Servera -pendent de 
confirmar si serà per correu electrònic o en paper-)

Cal pagar les taxes de matrícula.

En cas necessari, durant el mes d’abril 
(aproximadament)  hi ha un període per poder 

canviar de nivell si es troba adient.

Matrícula



Com seran les 
proves?

04



- Dialogue
- Monologue

- Reading  (+ UOE)
- Listening
- Writing
- Mediation

PROVES

Orals Escrites



- Les proves ORALS es fan a l’IES en 
horari de matí.

- Les proves ESCRITES es fan en 
horari de capvespre, però el lloc 
està per determinar.

- Es fa doble correcció de tot 
(professorat EOI + IES)

ON FAREM LES PROVES?



- Dues Convocatòries - maig/ juny i setembre

- Aprovat = 5 (poden passar al següent nivell)

- TITULACIÓ = 6.5 mitjana.

- Les parts que aproven al juny, es guarden 
de cara al setembre, però es poden tornar a 
presentar  per pujar nota i/o recuperar el 
que s’ha suspès.
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