QUÈ ÉS UNA EOI?
Les Escoles Oficials d'Idiomes (EE.OO.II) són centres públics d'ensenyaments de règim especial on
es pot aprendre idiomes a nivell no universitari.
Els seus ensenyaments van dirigits a les persones que necessiten aprendre o perfeccionar les seues
competències en una o varies llengües estrangeres o, tanmateix, que necessiten obtindre un
certificat acreditatiu del seu nivell de competència.
Els seus ensenyaments estan regulats a nivell estatal pel Ministeri d'Educació i segueixen les
directrius del Consell d'Europa. A més, a nivell regional estan regulades per la Conselleria
d'Educació de la Comunitat Valenciana.
L'EOI Castelló compta amb la seu a Castelló més deu aularis a: Vinaròs (IES Leopold Querol),
Benicarló (IES JOAN COROMINES), Segorbe (Edificio Glorieta), Onda (IES Serra Espadà), Nules
(IES Gilabert de Centelles), Borriana (IES Llombai), La Vall d'Uxó (Edifici cultural Leopoldo
Peñarroja), Vila-real (IES Francesc Tàrrega), Almassora (IES Álvaro Falomir) i també un altre aulari
a Castelló (IES Matilde Salvador).

VALIDESA DEL CERTIFICAT EOI
Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són els únics de tot l'Estat espanyol amb validesa
oficial de caràcter no universitari quant a idiomes moderns.
●

Donen punts en concursos de trasllats, de mèrits i oposicions.

●

Per a la comunitat educativa en general, cada curs amb un còmput de 100 hores es
considera com un curs de formació a l'hora de cobrar sexennis.

●

Ajuden a trobar treball o millorar en l'àmbit laboral.

●

També es valoren en tots els barems per a la concessió de beques, intercanvis i convenis
europeus.

●

Donen crèdits de lliure configuració en algunes universitats. Cal preguntar en la universitat
on estudies.

REQUISITS D’ACCÉS A L’EOI
● Els ciutadans de qualsevol nacionalitat es poden matricular en un idioma estranger
diferent de l'oficial del país on van fer l'escolarització obligatòria.

● Per a accedir als ensenyaments d'idiomes, és un requisit imprescindible tindre setze anys
o fer-lo l'any natural en què es comencen els estudis. També hi poden accedir els majors
de 14 anys per a seguir l'ensenyament d'un idioma diferent de la primera llengua
estrangera que cursen en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

