
L'escola pública d'idiomes a Manresa
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Actualment, l'Escola imparteix els idiomes següents: anglès, francès i
alemany, amb una durada mínima de 130 hores per cada curs, de setembre
a juny. Les classes són de dues hores i vint minuts, de dilluns a dijous, amb
dues franges horàries de 16.00 a 18.20 h o bé de 18.45 a 21.05 h. Aquest
horari pot variar en compliment de les instruccions del Departament.
L'Escola Oficial d'Idiomes de Manresa té un centre públic delegat (CPD) a
Solsona, on s'imparteix anglès. El curs 2022-23 oferirà els cursos d'A2 i de
B2.1. 

La taxa ordinària del curs oficial és de
275 € per als cursos d'A1, A2, C1,
C2.1 i C2.2, i de 288,90 € per als de
B1, B2.1 i B2.2. La taxa de repetició
de curs és de 357,50 € o de 375,60 €,
respectivament. Cal afegir-hi 30 € per
a l'accés i ús de la plataforma virtual i
del material didàctic. Hi ha diverses
bonificacions aplicables (consulteu la
pàgina web a l'apartat de taxes).

Tenir 16 anys 
complerts l'any en què 
es comencin els 
estudis. Amb 14 anys, 
l'accés és limitat a un 
2n idioma, que ha de 
ser diferent de l'idioma 
que s'estudia a l'institut.

eoimanresa@xtec.cat
93 874 82 20

www.eoimanresa.cat
CURS 2022-23
INFORMACIÓ GENERAL

CURSOS OFICIALS
Idiomes i horaris

NIVELLS IMPARTITS

RequisitsPreinscripció i taxes
La informació per al curs 2022-23
estarà disponible a la pàgina web de
l'Escola a mitjan juliol.
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La preinscripció telemàtica
serà del 31 d'agost al 5 de
setembre.

* MECR: Marc Europeu Comú de Referència
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Certificació
Certificat de Nivell A2 en aprovar el curs A2
Certificat de Nivell B1 en aprovar el curs B1 
Certificat de Nivell B2 en aprovar el curs B2.2
Certificat de Nivell C1 en aprovar el curs C1
Certificat de Nivell C2 en aprovar el curs C2.2

PROVES LLIURES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 
DE NIVELL B1, B2 i C1

Convocatòria extraordinària de febrer de 2023
L'EOI Manresa molt possiblement certificarà el Nivell B1 de l'idioma anglès. La informació i la
preinscripció per la convocatòria de febrer estaran disponibles a mitjan novembre de 2022 a la pàgina
web del centre.

L'EOI Manresa certifica els Nivells B1 i B2 d'alemany, anglès i francès, C1 d'anglès i francès i C2
d'anglès. La informació i la preinscripció per a la convocatòria de juny estaran disponibles a mitjan
febrer a la pàgina web del centre.

Requisits
Per poder presentar-se a les proves, cal tenir com a mínim 15 anys o
complir-los l'any d'inscripció a les proves. No obstant això, no es pot ser
alumne oficial del mateix idioma del qual es pretén la certificació en cap
de les EOI de Catalunya.

Taxes

Criteris d'avaluació
Els Nivells A1, A2, B2.1 i C2.1 es poden aprovar per avaluació
contínua, amb un mínim del 65% d'assistència, o bé per examen
final. Per obtenir el Nivell B1, B2, C1 i C2 cal fer la prova de
certificació corresponent al mes de maig o juny.

La taxa ordinària de matrícula i dret d'examen és de 76,10 € per al Nivell
B1, de 93,80 € per al Nivell B2 i de 100 € per al Nivell C1; hi ha diverses
bonificacions aplicables (consulteu la pàgina web a l'apartat de taxes).

Convocatòria ordinària de juny de 2023

Novetat!
Es bonifica en un 50% el preu públic de la segona matrícula i la continuïtat d'un altre idioma en superar
el nivell B2.2. L'alumnat de secundària que fa un idioma a l'EOI pot tenir una bonificació del 50%.


