
 
 

 

PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ 

“EOISPA” 

(EOI-IES-CEPA) 
 

-ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.  

-INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI. 

-CENTRES D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES. 

 

 

Introducció 

 

La LOE, en l’article 62.2 del Capítol VII (“Enseñanzas de 

idiomas”), estableix: “... las Administraciones educativas 

facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la 

certificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por 

los alumnos de educación secundaria y formación profesional.” 

 

 

A. Què és? 

 

És un projecte que afecta els alumnes de 4t de la ESO, els 

alumnes de 1r i 2n de batxillerat i alumnes matriculats en els 

Instituts d’Educació Secundària (IES) en el que pertoca als 

idiomes de/d’ alemany, anglès i francès.  

 

En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus 

propis professors, els alumnes poden ser avaluats segons les 

formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les 

EOI i al final obtenir-ne els seus títols oficials. La participació en 

l’EOISPA no implica per als alumnes càrrega lectiva 

suplementària de caràcter obligatori. 

 



Té caràcter voluntari per als alumnes i ha de ser compatible amb 

els programes de Seccions Europees/Centres Plurilingües i en la 

majoria de casos complementari d’aquestos. 

 

La participació de l’alumnat en el programa EOISPA és gratuïta, 

però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI 

haurà de pagar les taxes corresponents. 

 

 

B. Nivells impartits 

 

    

IES EOI 

4t d’ESO Nivell Bàsic 2 EOI 

(idiomes: anglès, alemany 

i francès) 

1r Batxillerat Nivell Intermedi 1 EOI 

(idiomes: anglès, alemany 

i francès) 

2n Batxillerat Nivell Intermedi 2 EOI 

(idiomes: anglès, alemany 

i francès) 

 

Els alumnes es matricularan a partir del 4t d’ESO a l’EOI i seran 

considerants a tots els efectes alumnes oficials. 

 

 

C. Avaluació 

 

Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent 

als nivells exigits en les EOI. Realitzaran les mateixes proves 

escrites, i l’examen oral es farà amb un tribunal compost per dos 

professors, un d’ells obligatòriament de l’EOI i l’altre d’institut, 

que emetran una nota conjunta.  

 

Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova 

que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors 



col·laboradors faran fer als alumnes del programa. En les 

convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i 

orals amb qualificació efectiva. 

 

Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI del idioma 

cursat (títol de Nivell Bàsic-2 i Intermedi-2) seran les proves 

elaborades per les Comissions d’Exàmens unificats d’EOI i 

tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les 

convocatòries de juny i setembre. Per aprovar s’aplicaran els 

mateixos criteris que en les EOI (per obtenir la qualificació global 

d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i 

la suma total de totes les parts ha de superar el 60%). 

 

 

D.  Permeabilitat de pas d’alumnes del EOISPA als 

ensenyaments presencials de les EOI. 

 

Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran 

la possibilitat de continuar el curs següent en el programa 

EOISPA o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents 

EOIs de les Illes Balears. En aquest cas han de fer la sol·licitud de 

preinscripció en els terminis previstos i podran passar a 

l’ensenyament presencial si resulten admesos.  

 

 


