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Paterna

Estem molt prop de tu!

Matrícula per al pròxim curs 

del 12 al 27 de juny
Alemany
Anglés
Francés
Italià
Valencià

Curs 
2019
2020

Aprén idiomes amb professionals qualificats a 
preus assequibles i aconsegueix títols oficials



Què és una EOI?
Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyaments 
especialitzats on s'aprenen idiomes a nivell no universitari i que, en la 
Comunitat Valenciana, pertanyen a la Conselleria d'Educació.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna (EOI Paterna) s'ha creat a l'any 
2018 i imparteix els idiomes: alemany, francés, anglés, italià i valencià. 
Els nivells oferits per a aquests idiomes són l'A2 per a l'alemany i italià, 
A2 i B1 per a francés, del nivell A2 al C1 d'anglés i de B1 a C2 en el cas del 
valencià. La nostra escola també compta amb una secció a Manises, on 
s'ofereixen cursos d'anglés i francés en les instal·lacions de l'IES Ausiàs 
March.

Per què estudiar en la EOI?
Els cursos presencials estan impartits per professionals seleccionats per 
la Conselleria d'Educació i els preus no tenen competència. De fet les 
taxes de les Proves de Certificació estan incloses en la matrícula del curs 
oficial.

Les certificacions de la EOI són les úniques de tota Espanya de caràcter 
no universitari amb validesa oficial quant a idiomes moderns. A més 
donen punts en concursos de trasllats, de mèrits i oposicions.

Nivells
Els ensenyaments d'idiomes de les EOI es corresponen amb els nivells 
del Marc Europeu Comú de Referència parisques les Llengües (MCERL):  

A2     B1     B2     C1     C2

En anglés, francés i alemany, cada nivell consta de dos cursos. En 
valencià, cada nivell consta d'un curs excepte el de C2 (1C2 i 2C2). En 
italià, els nivells A2, B2 i C2 consten de dos cursos i B1 i C1 només d'un.

En finalitzar cada nivell es realitza la Prova de Certificació, única per a 
tota la Comunitat Valenciana i comuna per a alumnat oficial i lliure.
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Prova de nivell
Si tens coneixements previs de la llengua en la qual desitges 
matricular-te però no disposes de cap certificat reconegut, existeix la 
possibilitat de realitzar una prova de nivell, que et permetrà accedir 
directament a qualsevol curs dels oferits en nostra EOI.

Per a realitzar la prova de nivell, que tindrà lloc en la primera quinzena 
de setembre, hauràs de realitzar una inscripció telemàtica del 12 de 
juny al 8 de setembre.

La realització de la prova de nivell no garanteix obtindre plaça.

Admissió i matrícula
Tramite exclusivament online del 12 al 27 de juny tant per a alumnat 
oficial que renova matrícula com per a alumnat de nou accés. Es 
reobrirà el procés d'admissió del 16 al 19 de setembre.

Requisits d'accés
Tindre 16 anys complits l'any en què es comencen els estudis o ser 
major de 14 anys per a seguir els ensenyaments d'un idioma diferent al 
de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària 
Obligatòria.

El títol de Batxiller habilitarà per a accedir directament a 2n d'A2 o 1r de 
B1 de la primera llengua estrangera cursada en Batxillerat.

Amb la Prova Homologada d'A2 es pot accedir directament a 1r de B1.

També admetem alguns títols expedits per altres institucions (p. ex. 
universitats, Junta Qualificadora...) per a continuar estudis amb 
nosaltres.

Tots els detalls els podràs trobar en la Resolució sobre admissió i 
matrícula per al curs 2019/20 disponible en la nostra web.
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Taxes
Les taxes acadèmiques per a l'any 2019 són: 

Matrícula per curs i idioma
(nivells A1, B2 i C1):
  Nou curs: 90 €
  Repetició de curs: 105 €

Matrícula per curs i idioma (nivell C2):
  Antic alumne: 105 €

Matrícula per a les proves de certificació:
  Nivells A2, B1, B2 i C1: 67,28
  Nivell C2: 94,18 €

Si és la primera vegada que et matricules en una *EOI de la Comunitat 
Valenciana, hauràs de pagar a més una taxa de 25,50 € per obertura 
d'expedient.

Les famílies nombroses de categoria general i les persones amb una 
minusvalidesa superior al 33% tenen una reducció del 50%. Les famílies 
nombroses de categoria especial estan exemptes del pagament de 
taxes.

Horari lectiu
L'ensenyament presencial s'imparteix per cursos complets anuals de 
120 hores. Les classes s'imparteixen dies alterns (dilluns / dimecres o 
dimarts / dijous) en horari de 9.30 a 11.20 i 11.40 a 13.30, de 15.10 a 17.00, 
de 17.00 a 18.50 i de 19.10 a 21.00

Informació
EOI de Paterna:
  Direcció: Carrer Santas Justa y Rufina, 3 46980, Paterna (València)
  Telèfon de contacte: 96 254 23 00
  Web: http://mestreacasa.gva.es/web/eoipaterna
  E-mail: eoipaternainfo@gmail.com

Secció de Manises:
  Direcció: Carrer Teruel, 4 46940, Manises (Valéncia) 
  En el edifici IES Ausiàs March
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