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Requisits
Tenir 16 anys (complerts fins al 31 de desembre de 2016).

A partir dels 14 anys (complerts fins al 31 de desembre de 2016) per a idiomes diferents del cursat com a 
primera llengua estrangera a l’ESO. 

Preinscripció directa a un curs:

✔ A primer: persones que no tenen coneixements de la llengua estrangera. 
✔ A segon, tercer, quart o cinquè: persones que disposen d’algun dels certificats que es detallen a l’aplicació 
de la preinscripció.
✔ Al nivell C1: persones que disposen d’un certificat de B2 (consulteu la llista de certificacions equivalents a 
l’aplicació de la preinscripció).

Preinscripció al test de nivell:

✔ Les persones que ja tenen coneixements de la llengua estrangera, però que NO disposen de cap dels 
certificats que eximeixen del test de nivell i que es detallen a l’aplicació de la preinscripció.
✔ TOTES les persones que volen cursar català per a no catalanoparlants o espanyol per a estrangers.
✔ En ambdós casos, després de fer el test de nivell, han d’entrar a l’aplicació de la preinscripció per tal de triar 
grup i horari al centre o centres assignats.

Calendari
Les sol·licituds es poden fer per a dos idiomes, i per a cadascun d’aquests dos idiomes es poden escollir dues 
opcions de centre i com a màxim quatre opcions d’horari.

Escoles oficials d’idiomes (EOI).  
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Setembre

Sorteig públic per 
fer el test de nivell 
d’anglès. Consulta 
del dia i l’hora del 

test de nivell (totes 
les llengües)

Elecció d’horaris 
a l’aplicació de 
preinscripció

Sorteig públic  
per a l’assignació 

de places. 
Consulta dels 
resultats de 
l’assignació

Preinscripció 
en línia

Test de nivell Lliurament de la 
documentació 
exempció test

1 al 5 6 7 al  
13

14 al 
15 16 19 17 al 

21

Matriculació  
en línia

De primer a cinquè

Setembre

Sorteig públic per fer la 
prova d’ordre d’accés a C1*

Sorteig públic per a l’assignació 
de places. Consulta dels 
resultats de l’assignació

Preinscripció 
en línia

Prova d’ordre d’accés 
a C1. Lliurament del 

certificat B2

Matriculació  
en línia

1 al 5 7 13 al 
156 12

Nivell C1

* Només en algunes EOI.

Preinscripció 
en línia  

i presencial 
(fins a les 
13.00 h)
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