
Descripció

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en
règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en
modalitat presencial o semipresencial i també a distància a
l'Institut Obert de Catalunya (IOC). La matrícula oficial a les
EOI dona dret a assistir a classe i als exàmens, que
permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents.
Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar
l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de
comunicació general. Això comporta adquirir les habilitats
tant per al llenguatge oral com l'escrit; desenvolupar
estratègies comunicatives en diferents àrees de
comunicació; desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge
autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de
l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres
àmbits de la cultura o d'interès personal, i desenvolupar
actituds positives envers la diversitat lingüística i el
pluralisme cultural del món actual.

Actualment hi ha quaranta-cinc EOI repartides per tot
Catalunya i onze centres públics delegats (CPD) en
poblacions més petites. Els CPD són aules externalitzades
que depenen d'una EOI més gran.

Hi ha moltes modalitats de cursos, tant pel que fa a la
durada, a la metodologia com als continguts. Hi ha cursos
anuals i quadrimestrals. Hi ha cursos intensius, en què es
cobreix el contingut de tot un curs acadèmic en un sol
quadrimestre. També n'hi ha d'extensius, en què el ritme és
més lent i es cobreix el contingut corresponent a mig curs
en tot un any acadèmic. La modalitat semipresencial
permet anar a l'escola un sol dia i completar el curs amb
treball autònom en línia.

A les EOI es poden estudiar quinze idiomes diferents, des
del nivell A1 fins al C2, en el cas de l'anglès o el català.
Consulteu l'oferta de cada EOI al seu web.
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