
QUÈ ÉS L’ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES DE GIRONA?

L'Escola Oficial d'Idiomes de Girona
(EOI Girona) és un centre públic
especialitzat en l'ensenyament
d'idiomes a persones adultes a
partir de 16 anys (14 si s'hi
estudia un idioma estranger
diferent del que es fa a l'educació
obligatòria).

L'EOI Girona és un centre educatiu amb vocació innovadora, participa en programes
internacionals com ara l'Erasmus+ i el professorat està en contínua formació.

QUINS IDIOMES S’HI PODEN ESTUDIAR?
Els idiomes que s'hi poden estudiar són: alemany, anglès, àrab, català, espanyol,
francès, italià i rus. Els nivells que s'hi imparteixen van del nivell A1 al C2, depenent
de cada idioma.

QUINS CERTIFICATS S’HI PODEN OBTENIR?
Una escola oficial d'idiomes és també un centre certificador, és a dir, que la titulació
obtinguda amb els estudis que s'hi facin tenen validesa oficial i poden presentar-se
per acreditar coneixements d'un idioma. En tots els idiomes tret del català, també hi
ha la possibilitat de presentar-se per lliure a fer exàmens oficials de B1, B2 i C1 (per
apuntar-s'hi cal estar atent a les convocatòries oficials que solen sortir dos cops a
l'any, una d'ordinària per a tots els idiomes tret de català i una altra d'extraordinària
per a anglès).

QUINS SERVEIS OFEREIX?
L'EOI Girona compta també amb una
sèrie de serveis relacionats amb
l'aprenentatge d'idiomes més enllà
dels cursos regulars oferts a Girona:

- Cursos regulars oficials a les subseus de Santa Coloma de Farners i Palafrugell.



- Biblioteca i centre d'autoaprenentatge-mediateca, obert a alumnat oficial i alumnat
lliure, d'on es pot agafar en préstec material de lectura i audiovisual en tots els
idiomes impartits i des d'on s'organitzen intercanvis, grups de conversa, activitats
culturals, etc.

- Cursos especials pensats per aprofundir en la cultura vinculada a un idioma o
treballar un aspecte específic de la llengua. Aquests cursos es reconeixen com a
formació permanent del professorat.

- L'EOI Girona té un butlletí mensual al qual s'hi pot inscriure tothom per estar al dia de
les novetats de l'escola; també té Instagram, Twitter i Facebook. A l'escola hi ha
servei de cafeteria.

ON PUC TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ DE L’EOI GIRONA?
- Al web eoigirona.cat
- A Instagram, Facebook i Twitter


