
Proves de certificació

Escola Oficial d’Idiomes EL Prat
B1/B2



Característiques de les proves - nivell b1



Característiques de les proves - nivell b2



Anglès
En aquest enllaç trobareu la següent informació:

- Descripcions de les proves i recomanacions per als 
candidats

- Mostres i solucions de les diferents proves, tant per la 
part escrita com per l’oral.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/p
roves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

mostres-proves/angles/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/angles/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/angles/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/angles/


Francés
En aquest enllaç trobareu la següent informació:

- Descripcions de les proves i recomanacions per als 
candidats

- Mostres i solucions de les diferents proves, tant per la 
part escrita com per l’oral.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/p
roves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

mostres-proves/frances/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/frances/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/frances/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/frances/


Alemany
En aquest enllaç trobareu la següent informació:

- Descripcions de les proves i recomanacions per als 
candidats

- Mostres i solucions de les diferents proves, tant per la 
part escrita com per l’oral.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/p
roves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

mostres-proves/alemany/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/alemany/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/alemany/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/alemany/


Italià
En aquest enllaç trobareu la següent informació:

- Descripcions de les proves i recomanacions per als 
candidats

- Mostres i solucions de les diferents proves, tant per la 
part escrita com per l’oral.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/p
roves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

mostres-proves/italia/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/italia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/italia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/italia/


Calendari - inscripció a eoi el prat
● Termini: del 1 de febrer fins al 5 de febrer de 2021

○ Pagament de la taxa: fins a l’11 de març de 2021 (abans de les 22h)

● Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 15 
de febrer de 2021

● Presentació de la documentació (EOI): des de la 
publicació de la llista provisional fins al 1 de març

● Llista definitiva d’admesos: a partir del 4 de març de 
2021

La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es 
tanca en el moment que s’hagi cobert la disponibilitat 
màxima de cada centre.



Calendari - prova escrita
Les proves a tots els idiomes es porten a terme el 
dia 16 d’abril a les 16h (cal ser-hi a les 15:30 a 
l’EOI El Prat)



Calendari - prova d’expressió i interacció oral
En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova 

escrita s’indica el dia.

Qualificacions
● Qualificacions provisionals: 3 de maig 2021
● Les reclamacions s'han de presentar presencialment 

i per escrit, dins l'horari de secretaria del 
centre examinador, fins a les 12:00h del 6 de maig 
de 2021 o del tercer dia a partir del dia de la 
publicació provisional de resultats. 

● Qualificacions definitives: 7 de maig 2021



requisits i taxes
Requisits:

1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova i 
haver superat el 2n d'ESO (o nivell equivalent).

2. No poden presentar-s'hi les persones que ja disposen d'una certificació d'EOI del 
mateix idioma i nivell.

3. Un mateix aspirant no pot inscriure's a més d'una prova de certificació. 

Taxes i preu públic ordinaris:

● Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B1 per a alumnes lliures: 75,35 
euros

● Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell B2 per a alumnes lliures: 92,85 
euros



Bonificacions i exempcions de pagament
Tenen una bonificació del 50 % les persones que poden acreditar el títol vigent de família 
nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Exempcions de pagament:

● tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial
● tenir una discapacitat igual o superior al 33 %
● estar subjecte a mesures privatives de llibertat
● ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima)
● ser membre d'una unitat familiar que percebi la renda garantida de ciutadania
● ser víctima de violència de gènere
● ser menor tutelat o extutelat menor de 21 anys d'edat
● ser infant o adolescent en acolliment familiar


