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1. Les escoles oficials d’idiomes
Les escoles oficials d’idiomes són centres públics dependents de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la
seva funció és fomentar l’estudi d’idiomes. La seva organització acadèmica i
administrativa es regula segons la normativa següent:

ESTATAL


Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Título I, Capítulo VII, artículos 59 – 62. (BOE de 4 de mayo de 2006 y 10 de
diciembre de 2013).



Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, por el que se fijan las
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el
currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1,
y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.



Reial Decreto 1/2019, d’11 de gener, por el que se establecen los principios
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación
oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

AUTONÒMICA


Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig), pel qual
s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic,
intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits
a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Objectius de les proves
Les proves de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial estan
dissenyades per acreditar l’assoliment de les competències pròpies dels nivells
bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de l’idioma
corresponent i tenen com a referència els objectius, les competències, els
continguts i els criteris d’avaluació establerts en els currículums per a cada un
d’aquests nivells al Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de
maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells
bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits
a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La prova de certificació del nivell bàsic A2 té com a finalitat avaluar la capacitat

per fer un ús simple però suficient de l'idioma per intervenir, actuar i mediar de
manera senzilla, tant receptivament com productivament, oralment i per escrit,
comprenent i produint textos breus sobre aspectes elementals i concrets de temes
generals i situacions de la vida quotidiana, referents als àmbits personal i públic.
Aquest ús implica la comunicació en llengua estàndard o neutra, amb expressions,
estructures i lèxic d’ús freqüent per cobrir les necessitats més immediates en
situacions de la vida quotidiana.
El certificat de nivell bàsic A2 acredita una competència d’idioma de nivell A2 del
Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).
La prova de certificació de nivell intermedi B1 té com a finalitat avaluar la
capacitat per utilitzar l’idioma receptivament i productiva, tant oralment com per
escrit, així com per mediar entre les persones usuàries de diferents llengües amb
una certa efectivitat, una fluïdesa i una flexibilitat que li permetin una autonomia
limitada, en situacions quotidianes i menys corrents, que requereixin comprendre i
produir textos en varietat formal i informal de llengua estàndard, amb estructures
habituals i un repertori lèxic comú, que tractin sobre temes generals o quotidians.
El certificat de nivell intermedi B1 acredita una competència d’idioma de nivell B1
del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).
La prova de certificació de nivell intermedi B2 té com a finalitat avaluar la
capacitat d’utilitzar l’idioma de manera autònoma, receptivament i productivament,
tant oralment com per escrit, així com per mediar entre usuaris de diferents
llengües, actuant de manera independent i amb eficàcia, amb prou fluïdesa i
naturalitat perquè la comunicació es dugui a terme sense esforç, tant en les
situacions habituals com en d'altres de més específiques o de més complexitat i
sobre aspectes tant concrets com abstractes de temes generals o del propi interès o
camp d'especialització. Això implica el control d'un llenguatge estàndard, en una
varietat de registres, estils i accents, que contengui estructures complexes i
variades i un repertori lèxic que inclogui expressions idiomàtiques d'àmbit general i
ús freqüent i que permeti apreciar i expressar matisos de significat.
El certificat de nivell intermedi B2 acredita una competència d’idioma de nivell B2
del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).
La prova de certificació de nivell avançat C1 té com a finalitat avaluar la
capacitat d’utilitzar l’idioma amb gran facilitat, flexibilitat, eficàcia i precisió per
processar una àmplia gamma de textos extensos, estructuralment complexos i
detallats, sobre aspectes abstractes o concrets de temes de caràcter general o
especialitzat, fins i tot fora del propi camp d'especialització, en diverses varietats de
la llengua i amb estructures variades i complexes i un ampli repertori lèxic que
inclogui expressions lexicalitzades, idiomàtiques i col·loquials i que permeti apreciar
matisos subtils de significat, superant fàcilment les mancances lingüístiques
mitjançant estratègies de compensació.
El certificat de nivell avançat C1 acredita una competència d’idioma de nivell C1
(domini funcional efectiu) del Marc europeu comú de referència per a les llengües
(MECRL).
La prova de certificació de nivell avançat C2 té com a finalitat avaluar la
capacitat d'utilitzar l'idioma amb total naturalitat per participar en tot tipus de
situacions que requereixin comprendre, produir, coproduir i processar una àmplia
gamma de textos extensos i complexos, que versin sobre temes tant concrets com

abstractes de caràcter general i especialitzat, dins o fora del propi camp , en una gran
varietat d'accents, registres i estils i amb un repertori lèxic i estructural ric que inclogui
expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals i especialitzades i que permeti apreciar
i expressar matisos subtils de significat.
El certificat de nivell avançat C2 acredita una competència d’idioma de nivell C2
(domini) del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).

3. Estructura de les proves
D’acord amb el Reial Decreto 1/2019, d’11 de gener, per el qual s’estableixen els
principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial
dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial, les proves de certificació per a tots els
idiomes i nivells, consten de 5 parts que avaluen les següents activitats de
llengua:

-

Comprensió de textos orals (CTO)
Comprensió de textos escrits (CTE)
Producció i coproducció de textos orals (PCTO)
Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)
Mediació lingüística (ML): mediació escrita (MLE) i mediació oral (MLO)

4. Característiques de les proves
Consulteu el document d’especificacions per a cada nivell a l’apartat “informació
sobre les proves- descripció de les proves”.

5. Models de proves
Les mostres de proves de certificació que trobareu a la pestanya “idiomes” del web
Proves de certificació EOI Balears estan classificades per idioma i nivell de
certificació.
Aquestes mostres són orientatives. Per a més informació sobre el tipus i nombre de
tasques total per a cada activitat de llengua s’ha de consultar a l’enllaç per a cada
idioma els apartats “format de la part escrita”/“format de la prova oral”.
Informació més detallada sobre cada activitat de llengua avaluada (parts de la
prova) es pot trobar a l’apartat “descripció de les proves”.

6. Administració de les proves
Les parts de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i
coproducció de textos escrits i de mediació escrita s’administraran en una única sessió
en les dates i l’horari que s’indiquen en el calendari d’exàmens establert a l’annex 3 de
la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres

de 22 de gener de 2021, per la qual es convoquen les proves lliures de certificació
de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears per a l’any 2021.
La part de producció i coproducció de textos orals i la part de mediació oral
s’administraran en les dates i l’horari que cada EOI estableixi per a cadascun dels
idiomes i nivells que certifiquin. Aquesta informació es farà pública, a través de la
pàgina web i al tauler d’anuncis de cada EOI, no més tard del 7 de maig de 2021
en el cas de la convocatòria de maig-juny, i del 27 de juliol per a la convocatòria
extraordinària de setembre.
L’ordre d’administració de les parts de la prova escrita serà el mateix per a tots
els idiomes i nivells, tant en la convocatòria ordinària com en la extraordinària:

-

Comprensió de textos escrits CTE
Producció i coproducció de textos escrits PCTE
(pausa de 15 min)
Comprensió de textos orals CTO
Mediació lingüística escrita MLE

Abans del començament de la prova, s’informarà els candidats de les instruccions
generals en relació amb l’administració de la prova. Igualment, a l’inici de cada
part de la prova rebran instruccions específiques del seu desenvolupament.

7. Durada de les proves
Les taules següents mostren la durada aproximada de cadascuna de les parts de la
prova escrita i de la prova oral per als diferents nivells de certificació.
En els idiomes àrab, rus i xinès els temps de cada part de la prova escrita pot
augmentar fins a un màxim del doble del temps estipulat per a la resta d’idiomes.
En tot cas, la durada total de la prova escrita no serà superior a 3h 45 min en el
nivell bàsic A2, a 4h en el nivell intermedi B1 i a 4h 35 min en el nivell intermedi B2.
En la resta d’idiomes podria variar lleugerament el temps d’alguna de les parts, però
sense afectar significativament a la durada global.

Prova escrita
Comprensió de textos
orals (CTO)
Comprensió de textos
escrits (CTE)
Producció-coproducció
de textos escrits
(PCTE)
Mediació escrita
(ME)
Durada total aprox.

Bàs A2

Int B1

Int B2

Av C1

Av C2

30 min

35 min

40 min

45 min

50 min

60 min

60 min

70 min

80 min

85 min

45 min

60 min

70 min

85 min

85 min

30 min

30 min

35 min

40 min

45 min

3h 5’

3h 35’

4h 10’

2h 45’

4h 25’

Prova oral
Producció-coproducció
de textos orals
(PCTO)
Mediació oral
(MO
Durada total aprox.

Bàs A2
aprox.
6/8 min

Int B1
aprox.
10/12 min

aprox.
5/7 min
15 min

aprox.
7/9 min
20 min

Int B2
aprox.
14/16 min
aprox.
8/10 min
25 min

Av C1
aprox.
18/20 min

Av C2
aprox.
16 min

aprox.
9/12 min
30 min

aprox.
12 min
28 min

Durada total aproximada prova escrita i prova oral
Bàs A2
3h

Int B1
3 h 25 min

Int B2
4h

Av C1
4h 40 min

Av C2
4h 50 min

8. Qualificació de les proves
Totes les parts de la prova de certificació tenen el mateix valor, és a dir,
cadascuna de les cinc parts val 1/5 de la puntuació total.
La nota final de cada part es consignarà utilitzant una escala numèrica de 0 a 10
punts amb un decimal.
En el cas de la Mediació, per obtenir la nota final es fa la mitjana de la suma de la
nota obtinguda a la tasca de mediació escrita (ME) i a la de mediació oral (MO).
Per superar la prova de competència general que dona dret al certificat de nivell
corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de
la prova (la suma de totes les parts ha de donar una nota igual o superior a 6,5), i
superar cadascuna de les cinc parts que constitueixen la prova amb un mínim del
50% (la nota de cada part ha de ser igual o superior a 5).
A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de
realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny.
No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes
de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà
sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.

9. Criteris d’avaluació de la part de Producció i Coproducció de textos
escrits (PCTE), Producció i Coproducció de textos orals (PCTO) i
Mediació. (vegeu annex 1)
10. Requisits per accedir a les proves
Haver complert els setze anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la
inscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més
per fer la prova d’un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger
a l’educació secundària obligatòria.
Les persones que compleixen els requisits poden inscriure’s per fer la prova lliure
del nivell o dels nivells que els interessi de qualssevol dels idiomes que
s’imparteixen. Una mateixa persona pot inscriure's per fer les proves lliures de més

d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, en què
només podrà inscriure's d'un nivell. No és necessari tenir el certificat del nivell
inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del
programa EOIES que cursin els nivells bàsic A1 (o bàsic A2.1) intermedi B1,
intermedi B2.1, o avançat C1.1 poden inscriure’s a les proves lliures de certificació
del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure.
Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d’anglès a distància i del
programa EOIES que cursin els nivells bàsic A2 (o bàsic A2.2), intermedi B1 (o
intermedi B1.2), intermedi B2 (o intermedi B2.2), avançat C1 (o avançat C1.2), o
avançat C2, es poden inscriure a les proves lliures de certificació d’altres nivells del
mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure, però
no a les del mateix nivell i idioma que cursen.

11.

Lloc de realització de les proves

Alemany

Bàs A2

Int B1

Int B2

Av C1

Av C2

Palma
Calvià
Inca
Manacor
Eivissa
Maó
Ciutadella

Palma
Calvià
Inca
Manacor
Eivissa
Maó
Ciutadella

Palma
Calvià
Inca
Manacor
Eivissa
Maó
*Ciutadella

Palma
Eivissa

Palma

Palma
Calvià
Inca
Manacor
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Ciutadella

Palma
Calvià
Inca
Manacor
Eivissa
Maó

Palma
Eivissa
Maó

(només alumnes
oficials)

Anglès

Palma
Calvià
Inca
Ext. Alcúdia
Manacor
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Ciutadella

Palma
Calvià
Inca
Ext. Alcúdia
Manacor
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Ciutadella

Palma
Calvià
Inca
Ext. Alcúdia
Manacor
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Ciutadella

Àrab
Català

Palma

Palma

Palma

Palma
Eivissa
Maó

Palma
Eivissa
Maó

Palma
Eivissa
Maó

Palma
Eivissa
Maó

Palma
Eivissa
Palma
Inca
Manacor
Eivissa
Maó
Ciutadella

Palma
Eivissa
Palma
Inca
Manacor
Eivissa
Maó
Ciutadella

Palma
Eivissa
Palma
Manacor
Eivissa
Maó
Ciutadella

Palma

Palma
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Palma

Palma
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Palma

Palma
Eivissa
Ext.Formentera
Maó
Palma

Palma

Palma

Palma

Palma

(només alumnes
oficials)

Espanyol
Francès

Italià

Rus
Xinès

Palma

12.

Llista de les EOI de les Illes Balears
ILLA DE MALLORCA
Escola oficial d’idiomes de
Palma Andreu Crespí Plaza
C/Aragó 59,
07005 Palma
https://eoipalma.com/
Tel.: 971 421 314
Fax:971 421 208
E-Mail:secretaria@eoipalma.com
Ampliació d’aules a:
- IES Arxiduc Lluis Salvador
C/ Gilabert de Centelles, 12
07005 Palma
- IES Joan Maria Thomàs
C/ Pablo Iglesias, 93
07004 Palma
- IES Guillem Sagrera
C/ salvador Dalí, 5
07011 Palma
- IES Ses Estacions
C/ Marquès de la Fontsanta, 12
07005 Palma
Escola oficial d’idiomes de
Calvià
IES Bendinat
C/Arquitecte Francesc Cases, s/n
07181 Bendinat (Calvià)
http://eoicalvia.com/
Tel.: 971 700 150
Fax: 971 405 949
E-Mail: eoicalvia@eoicalvia.com
Escola oficial d’idiomes
d’Inca
IES Berenguer d’Anoia
Carretera Palma-Alcúdia s/n,
07300 Inca
https://www.eoinca.com/
Tel.: 971 502 154
Fax: 971 503 559
E-Mail: administracio@eoinca.com
EXTENSIÓ ALCÚDIA
IES Alcúdia
C/ Antoni María Alcover, s/n,
07400 Alcúdia
Tel.: 971 548 600
Fax: 971 546 304

Escola oficial d’idiomes de
Manacor
IES Mossèn Alcover
Ronda de l'Institut s/n.
07500 Manacor
https://www.eoimanacor.com/
Tel.: 971 554 152
Fax: 971 551 454
E-Mail: secretariaeoimanacor@eoimanacor.com

ILLA D’EIVISSA
Escola oficial d’idiomes
d’Eivissa
IES Sa Blanca Dona
C/Raspallar, 1
07800 Eivissa
http://www.eoi-eivissa.com/
Tel.: 971 314 622
E-Mail:secretaria@eoi-eivissa.com
EXTENSIÓ FORMENTERA
IES Marc Ferrer
Avinguda 8 d’agost, 90
07860 Sant Francesc Xavier
Tel.: 971 323 401
E- Mail: eoiformentera@eoieivissa.com

ILLA DE MENORCA
Escola oficial d’idiomes de
Maó
IES Cap de Llevant
C/ Francesc Andreu, 2
07702 Maó
http://www.eoimao.com
Tel.: 971 354 328
Fax: 971 353 104
E-Mail: informacio@eoimao.com
Escola oficial d’idiomes de
Ciutadella
Annex IES Josep Maria Quadrado
C/ Mallorca, 67
07760 Ciutadella
http://www.eoiciutadella.com/
Tel.: 971 381 742
Fax: 971 481 922
E-Mail: info@eoiciutadella.com

