1. Què és el programa EOIES?
Es un programa de col·laboració entre l’IES Bendinat i l’Escola Oficial d’Idiomes de
Calvià. En el nostre centre està dirigit a l'alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
L’alumnat és tutoritzat i avaluat atenent els criteris i nivells dels ensenyaments impartits
a les EOI i pot obtenir, d’aquesta manera, el certificat oficial de les EOI.
2. Quins nivells es poden preparar?
Els nostres alumnes es prepararan per al B1 i B2 d’anglès i per al nivel bàsic d’alemany.
S’han realitzat, prèvia selecció del professorat de l’IES que l’impartirà, unes proves
d’anivellació per determinar el nivell dels grups.
3. Com funciona?
És un programa totalmente voluntari, tant per al professorat com per a l’alumnat.
L’alumnat participant en el programa és tutoritzat pel professorat del centre al llarg de
tot el curs escolar. Realitzarà les proves a les mateixes dates que l’alumnat oficial de
les EOI a les convocatòries de maig-juny i/o setembre.
Cada grup se prepararà per al mateix curs de l’EOI i será el més homogeni possible en
quant al nivell de l’idioma.
4. Com es tutoritza l’alumnat?
L’alumnat rebrà a través de la seva tutora, materials que facilita l'EOI per
practicar l’ús de la llengua i la comprensió i expressió orals i escrites i familiaritzar-se
amb el nivell i el format de les proves que ha de superar.
El 22 d’octubre s’iniciaran les tutories en el centre i la seva distribució está encara per
concretar.
Les profesores que els tutoritzaran són:
• Heidi Eyckmans i Alexandra Gómez en anglès
• Cristina Quetglas en alemany.
5. Es pot participar en el programa i ser alumne oficial de l'EOI?
No, si es tracta del mateix idioma.
6. On es realitzen les proves?
Les proves es realitzen al l’IES Bendinat.
7. Com s’obtenen les notes i certificacions?

Una vegada finalitzat el procediment d’avaluació i signades les actes, l’alumnat podrá
conéixer les seves notes i sol·licitar un justificant a l'EOI.
Si l’alumne/a ha aprovat el segon curs del nivell bàsic, intermedi o avançat, pot sol·licitar
presencialment el certificat corresponent a la secretaria de l’EOI de Calvià.
8. Es pot continuar els estudis de l'idioma com a alumne/a oficial a l'EOI l'any
següent d'haver participat en el programa?
Sí, sempre que l'alumne/a hagi obtingut plaça mitjançant el procés de preinscripció de
l’EOI i es matriculi en el período establert o dins el termini d’adjudicació de darreres
vacants (setembre).
9. Quant costa?
La matrícula es realitza el mes de gener/febrer i té un preu reduït. (El curs 2018/19 va
tenir un cost de 22,80 €)
Taxa per a membres de família nombrosa general o de família monoparental
general: 11,40 euros (s’ha d’acreditar amb l’original i una fotocòpia del títol de família
nombrosa, actualitzat).
Excempció (http://eoicalvia.com/tramits/taxes/#exempcio)
10. Quantes convocatòries hi ha?
Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. L’ordinària es duu a terme entre
mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un
alumne hagi superat alguna part de l’examen a la convocatòria ordinària, només haurà
de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària.
11. Quan s’han de matricular?
Del 29 d’octubre a l’11 de novembre. Les professores informaran a l’alumnat del
procediment.

