
L’AULARI DE VILA-REAL 
 
Què  és una EOI? 
Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics 
d’ensenyaments especialitzats que pertanyen a la Conselleria d’ 
Educació, i on s’aprenen idiomes a nivell no universitari. 
 
Quants cursos hi ha en total a l´EOI de Castelló? 
El pla d’estudis de les EOIs està dividit en tres nivells cadascun 
dels quals és equivalent als nivells del Marc Comú de Referència 
Europeu (MCRE): 
 

NIVEL                     (MCRE) CURSOS TITULACIÓN 
NIVELL BÀSIC             (A2) 1 y 2 
NIVELL INTERMEDI      (B1) 1 y 2    
NIVELL AVANÇAT   
(B2) 

1 y 2 

Superat cada 
nivell, s’obté la 
CERTIFICACIÓ 
corresponent 

  
 
Quins idiomes s’ imparteixen a l’ aulari de Vila-real? 
ANGLÉS, FRANCÉS i ALEMANY en els nivells Bàsic i Intermedi. 
   
Què necessites per ser-ne alumne? 

1. Tenir 16 anys complits a 31 de desembre de l’any en que 
comences els estudis a l´EOI, si vols estudiar la mateixa 
llengua estrangera que fas a l´ensenyament secundari, o 
be 

2. Ser major de 14 anys, si vols estudiar un idioma diferent a 
la primera llengua estrangera cursada en Ensenyament 
Secundari. 

A més, el Títol de Batxiller i la Prova Homologada t’habiliten per a 
accedir directament al primer curs del Nivell Intermedi  de la 
primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat encara que 
també podràs optar per fer la prova de nivell  o començar des del 
primer curs del Nivell Bàsic. 

Alumnat estranger:  
Podràs matricular-te de l‘idioma que corresponga a la teua 
nacionalitat si acredites la teua escolarització obligatòria en un altre 
idioma. 
 
Quines modalitats d’ensenyament hi ha? 
Podeu ser alumnes: 

- OFICIAL PRESENCIAL: amb dret a l’ assistència regular 
a classes i a exàmens parcials i finals (aquesta és 
l´única modalitat que es fa a l´aulari de Vila-real). 

- OFICIAL  A DISTÀNCIA: amb dret a tutories voluntàries i 
exàmens obligatoris (a la seu de Castelló) . 

- LLIURE: només amb dret a la prova de Certificació 
(només a la seu de Castelló).  

 
PREINSCRIPCIÓ 2010/2011 

Com faig la preinscripció? Per Internet 
1ª fase: a la pàgina web de l´EOI del 21 de juny al 21 de juliol. 
2ª fase: a la página web de l’EOI del 21 d’agost al 6 de setembre 
de 2010. 
 
Qui ha de fer la preinscripció?  L’ alumnat……. 
1) que mai no ha estat matriculat a una EOI. 
2) que canvia de modalitat lliure a oficial. 
3) que desitja realitzar la prova de nivell (sempre que complisca 
amb els requisits d’accés a cada nivell) 
4) oficial d’altres anys que desitja retornar al mateix idioma. 
5) oficial del curs passat que inicia un nou idioma, excepte si té el 
Certificat de Cicle Superior o el de Nivell Avançat d´un altre idioma. 
6) oficial del curs passat que va renunciar sense justificació abans 
de  finals de gener 2010. 
7) oficial de That’s English que canvia a oficial presencial d’anglés, 
excepte si té el Certificat de Nivell Bàsic o Intermedi. 
8) que haja superat la prova homologada al seu institut per a 
matricular-se del Nivell Intermedi. 

 
Sorteig i ordre de matriculació. 
Es realitzarà un sorteig públic el dia 7/09/2010 a l’EOI de Castelló 
que determinarà l’ordre de matrícula de tots els alumnes preinscrits. 
El 13/09/10 al lloc on es farà la matrícula, es publicaran les llistes 
on apareixeran totes les persones preinscrites i l´ordre de 
preferència de la matrícula. 
 
 

.PROVA DE NIVELL 2010 
 

Què és? 
Un examen que té com a finalitat que el/la sol·licitant que tinga 
suficients coneixements d’un idioma puga accedir al segon curs 
dins de cada nivell (a Vila-real, només 2on de Nivell Bàsic i  2on 
de Nivell Intermedi). Només es podrà fer una Prova de Nivell per 
idioma i curs, i serà vàlida només per l´any en què es realitze. 
Si fas el test de nivell i no tens plaça en aquesta població, podràs 
optar a les places que sobren en altres aularis. 
 
 
 

Qui  es pot preinscriure en cada Prova de Nivell? 
Per a la Prova del Nivell Bàsic (PNB) (per 2on de NB) 
-Cal complir els requisits per a ser alumne 
 
Per a la Prova del NIvell Intermedi (PNI) (per 2on de NI) 
- Alumnat que no haja sigut oficial el curs anterior amb el Certificat 
del Nivell Bàsic  
- Alumnat d’altres anys amb 2n aprovat (pla antic) 
- Alumnat amb el títol de Batxiller (per a  1ª llengua estrangera 
cursada al batxillerat)  
 
Com? 
Al mateix temps que es fa la preinscripció, pagant una taxa de 
25,89€ (12,95€ pels membres de familia nombrosa).  Si heu fet la 
preinscripció per internet, heu d´anar amb el justificant al moment 
de la preinscripció presencial. 
Important: 

- La realització de la prova no garanteix una plaça escolar. 
- Quan vages a matricular-te ho hauràs de fer al curs al 

qual has accedit. 
Quan i on? 

Idioma Dia Hora Lloc 
Francés NB 
Francés NI 

15/09/10 
15/09/10 

17h 
18h 

IES F. Tàrrega 
 

Anglés NB 
Anglés NI 

16/09/10 
16/09/10 

17h 
18h 

IES F. Tàrrega 
 

Alemany NB 
Alemany NI 

14/09/10 
14/09/10 

17h 
18h 

IES F. Tàrrega  

Quins són els horaris pel curs 2010/11? 
*nb = nivell bàsic   ni = nivell intermedi 
ANGLÉS 

 DILLUNS/DIMECRES DIMARTS/DIJOUS 

17-19 1B(nb) / 2A (ni) 1B (ni) / 2A (nb)  

19-21 1A(ni) / 2B (nb) 1A (nb) / 2B (ni) 

 
FRANCÉS 
 DILLUNS/DIMECRES DIMARTS/DIJOUS 

17-19h. 1(ni) 2(ni) 
19-21h. 1(nb) 2(nb) 

 
ALEMANY 
 DILLUNS/DIMECRES DIMARTS/DIJOUS 

17-19h. 1 (ni) 2 (ni) 
19-21h. 2 (nb) 1 (nb) 



 
NOTA: 
1. Durant el primer quadrimestre hi ha classe en divendres 
alterns. Els divendres lectius del primer quadrimestre i el 
calendari escolar es donaran el primer dia de classe. 
2. Podeu consultar els horaris d’altres extensions en la web  
www.eoicastello.es. Les vacants s’oferten la segona setmana 
d’octubre a l’EOI Castelló. 
 
Quina DOCUMENTACIÓ s’ha de portar el dia de la 
matrícula? 
Si ja ets  alumne de l’ EOI: 

1. El butlletí de preinscripció i lel document de pagament de 
taxes (us el lliuraran al moment de la matrícula). 

2. Una foto per a secretaria + un altra per cada idioma en 
què us matriculeu. 

A més, si sou nous a l’ EOI: 
3. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (i per a estrangers no 

comunitaris: visat d’estudiant o permís de residència). 
4. Si ets major de 14 anys, i vols estudiar un idioma diferent 

a la 1ª llengua estrangera cursada a l´Ensenyament 
Secundari, certificat del centre on estudies acreditant el 
primer idioma que hi curses. 

5. Si vols accedir a primer de Nivell Intermedi de francés o 
anglés per tindre el Títol de Batxiller: fotocòpia del Títol i 
certificat del teu centre on conste la primera llengua 
estrangera que hi has cursat. 

6. Si has aprovat la Prova Homologada, certificat de l’institut 
on conste l’aprovat. 

• Si pertanys a família nombrosa: fotocòpia i original 
del Llibre de Família vigent 

• Si tens una minusvalia d´a partir de 33%, 
fotocòpia del certificat acreditatiu. 

 
Quan haig de matricular-me? 

 
La matrícula es farà entre el 20 i el 23 de setembre (9h00-
13h30) a  la casa dels Mundina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es distribuirà de la manera següent: 

Dia Es matricula l’alumnat: 
D´anglés del curs anterior al Nivell Bàsic (9h00) 20 

 
 

De francés i alemany del curs anterior al Nivell 
Bàsic i Intermedi (11h00). 
De preinscripció de francés y alemany (9h00). 21 
D´anglés del curs anterior al Nivell Intermedi 
(11h00) 

22 De preinscripció d´anglés (9h00) 
23 Vacants 

 
VALIDESA DE LA TITULACIÓ 
– Els certificats de les EOI són els únics de tot l'estat 

espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari 
quant a idiomes moderns. Per això: 

– Donen punts en concursos de trasllat, de mèrits i 
d'oposicions. 

– Habiliten diplomats i llicenciats a ensenyar idiomes. 
– Ajuden a trobar treball o a millorar en l'àmbit laboral. 
– Donen crèdits de lliure configuració en universitats 

valencianes 
 

NOVETATS 
• Si vols actualitzar els teus coneixements d´un 

idioma, et podrás inscriure a cursos que ja tens 
aprovats, el dia de les vacants. 

• Els alumnes que tinguen aprovat el Certificat de 
Cicle Superior o de Nivell Avançat d´un idioma, no 
hauran de fer preinscripció si es volen matricular 
d´un idioma diferent. 

• Els alumnes de That´s English que hagen obtingut el 
Certificat de Nivell Bàsic i vulguen passar a ser 
presencials, no hauran de fer preinscripció. 

 

Escola Oficial 
d’Idiomes 

Castelló de la Plana 
Aulari de Vila-real
Curs 2010-2011 

Les classes s’imparteixen al: 
IES Francesc Tàrrega 
Av. Ausiàs March, 13 
La matrícula:  
Casa dels Mundina 
c/ Major, 37-39 
NOTA: La informació que conté aquest tríptic és exclusiva de 
l’aulari de Vila-real, que depén de l’EOI de Castelló. Si voleu més 
informació, consulteu:  www.eoicastello.es
 

 


	Castelló de la Plana 

