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 Quan són les proves i quant valen?

NIVELL PROVA IDIOMA DATA PROVA ESCRITA PREU

B1
ANGLÈS DIJOUS 28 DE MAIG DE 2020

75,35€
FRANCÈS DIMARTS 2 DE JUNY DE 2020

B2
ANGLÈS DIVENDRES 05 DE JUNY DE 2020

92,85 €
FRANCÈS DIVENDRES 12 DE JUNY DE 2020

C1 (Només per
alumnat amb

CERTIFICAT B2)

ANGLÈS DILLUNS 25 DE MAIG DE 2020
100€

FRANCÈS DIMARTS 26 DE MAIG DE 2020

NOTA:  Hi  ha  un  descompte  del  50%  per  ser  família  nombrosa  o  monoparental.
( Consulteu al web altres descomptes i excempcions de pagament.)

 Com i quan em puc matricular?
Les matriculacions són per ordre d'arribada, per la qual cosa aconsellem que us matriculeu el més aviat
possible dins del plaç. Podeu fer-ho de les següents formes:

 
OPCIÓ A: AUTO-MATRÍCULA

 A la pàgina web de la Generalitat, des
de qualsevol lloc i en qualsevol moment
del període de matriculació.
La matriculació està oberta des del

 2 de març fins al  6  de març de
2020.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tra
mits/tramits-temes/7708-proves-
idiomes-EOI?moda=1

OPCIÓ B: MATRÍCULA ASSISTIDA

Al nostre centre: 

• Dilluns dia 2 de març: 9-10h al 
Departament de Llengües estrangeres

• Dimarts dia 3 de març: 9-11h al 
Departament de Llengües estrangeres

• Divendres  dia 6 de març: 8-10h al 
Departament de Llengües estrangeres

Haureu de portar la documentació indicada 
més avall i us inscriurem nosaltres. ( el 
procés durarà uns 10 minuts)

 NOTA:  Un  cop  formalitzada  la  matrícula,  s'ha  de  presentar  la
DOCUMENTACIÓ  AL  CENTRE  EXAMINADOR  (del  13/03/2020  al
27/03/2020.

 Documentació :
1. DNI, NIE o passaport.

2. En cas de ser família nombrosa o monoparental, el document acreditatiu.

3. Necessitareu una targeta de crèdit (si voleu fer el pagament al moment, sinó tindreu de
temps fins al dia 9 per fer-lo pel vostre compte.) NOTA: la matrícula no es farà efectiva si el
pagament no es realitza dins del plaç.
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 Descripció de les proves:

Parts de la
prova

Durada B1 B2 C1

Prova escrita

Comprensió
escrita

50 minuts 50 minuts 60 minuts

Comprensió oral 35-40 minuts 35-45 minuts 40-45 minuts

Mediació escrita 30 minuts 40 minuts
30  minuts  (+  5
minuts del vídeo)

Pausa 30 minuts 30 minuts 30 minuts

Expressió  i
interacció escrita

75 minuts 90 minuts 90 minuts

Prova oral
(convocatòria 
individual: 
s'informa el dia 
de la prova 
escrita)

Expressió  i
interacció oral

20-25 minuts (en
parelles)

15-20 minuts (en
grups de tres)

25-30  minuts  (5
minuts  exposició
individual)
(8-10  minuts  en
parelles)

Mediació oral
5  minuts  (en
parelles)

15  minuts  (en
grups de tres)

5  minuts  (en
parelles)

Podeu trobar més informació sobre la descripció de les proves i duració de les mateixes al
següent enllaç.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-
obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/descripcio/

 Requisits

1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova i haver 
superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent). 

2. No poden presentar-s'hi les persones que ja disposen d'una certificació d'EOI del mateix 
idioma i nivell. 

3. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne/a oficial (dels ensenyaments 
presencials o dels ensenyaments a distància del segon semestre) del curs 2019-
2020 i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma. 

4. El personal d'una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la 
mateixa EOI on presta els seus serveis. 

5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l'idioma que imparteix a 
l'EOI. 

6. Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació d'un mateix idioma 
en la mateixa convocatòria. 
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