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Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona

“Barcelona és una ciutat professionalment i
socialment plurilingüe i el valor de les Escoles
Oficials d’Idiomes està més vigent que mai”
Visitar un país sent competent en la seva llengua enriqueix considerablement l’experiència del viatger,
així ho expressen els directors de les sis Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona.
Els més de 200 professors de les sis Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de Barcelona (Drassanes, La Pau, Sants, Vall
d’Hebron, Sant Gervasi i Guinardó,)
ensenyen cada any més de 20 llengües estrangeres a prop de 20.000
alumnes en diferents modalitats de
cursos. A més a més, l’oferta formativa oficial i reglada d’aquestes escoles
públiques es completa amb una sèrie
d’activitats culturals, impulsades moltes vegades pels alumnes, lligades als
països d’aquestes llengües.
Els sis directors de les EOI de Barcelona ens reben a l’escola degana de la
ciutat, la de Drassanes, fundada el 1971
i la que compta amb un nombre més
gran d’alumnes i oferta d’idiomes. La
seva directora, Gemma Verdés ens
explica l’evolució que ha experimen- setmana i plataforma Moodle). També
tat el fenomen de les EOI: “inicial- tenim cursos oficials quadrimestrals
ment l’oferta de les nostres escoles se de més de 130 hores. I juntament amb
circumscrivia a ensenyar un idioma aquesta oferta oficial, vàlida dins del
en cursos anuals durant 6 anys. Érem marc universitari europeu, oferim una
i som un garant en la formació reglada sèrie de cursos d’idiomes menys estui oficial d’idiomes — les EOI depenen diats; cursos monogràfics d’idiomes
del Departament d’Ensenyament
sobre un tema concret; castellà i
de la Generalitat i del Concatalà per a estrangers; o les
sorci d’Educació de Barofertes de cursos d’estiu
celona— a un preu
que es realitzen durant
“Les
competitiu. No obsel mes de juliol, en els
EOI són
tant, hem evolucionat
quals també hi ha curuna iniciativa
al que ens demanen els
sos per a joves de 14 a
nostres alumnes, am16 anys.”
única a
pliant l’oferta d’idiomes
Europa”
i les modalitats de cursos
També està canviant el
pel que fa a durada i espeperfil d’estudiant. Segons
cialitat, així com incentivant
ens detalla Angèlica Sanz, la
la realització d’activitats culturals
directora de l’EOI de Sants, “si bé
afins.” I per descomptat les EOI actuen cada escola, per la seva ubicació a la
com a punt de certificació oficial del ciutat, té un perfil d’alumne propi,
nivell de competència lingüística de sí que tenim patrons comuns. Molts
totes aquelles persones que vulguin un alumnes cursen estudis per completítol oficial d’idiomes.
tar la seva formació. Estudiants universitaris als quals es demana el nivell
Xavier Ponce, secretari de l’EOI La Pau B2 per graduar-se, altres volen curens detalla l’oferta formativa, “el curs sar Erasmus, alguns que es plantemés comú és l’extensiu anual presen- gen anar a treballar a fora d’Espanya…
cial (de setembre a juny, 130 hores en Juntament amb aquests, professionals
total, 5 hores a les setmana i una du- als quals la seva empresa els demarada de 6 anys), que també té una mo- na ser competents en idiomes com
dalitat semipresencial (2 hores a les l’anglès, francès o alemany, per exem-

Fins a 20 idiomes
diferents i ofertes
de cursos d’estiu

ple. I, per descomptat, també tenim
l’alumne que simplement és un enamorat de les llengües i que cursa un
idioma pel plaer d’entendre i ser més
competent en aquella llengua i en
aquella cultura si viatja a aquell país
o regió.” Per últim, les EOI tenen un
tipus d’alumne molt específic com el
que busca un curs sobre un tema concret, per exemple literatura àrab contemporània o anglès mèdic; o el curs
que serveix per adquirir unes habilitats concretes, com els cursos per
practicar l’expressió oral.
El nou tipus de curs i d’alumne es combina amb una metodologia formativa a les EOI que també ha canviat. Per
a Llúcia Molinos, directora de l’EOI
Vall d’Hebron, “per descomptat que
es manté el rigor acadèmic i formatiu
que ens correspon al ser una escola pública. Però la formació va molt més enllà de la mera gramàtica i sintaxi de
l’idioma. No ens limitem a conèixer la
llengua, ens endinsem en la cultura de
cada país o regió on es parla. Per això,
impulsades pels alumnes i també per
les diferents escoles, s’han creat grups
(lectura, cine, fins i tot sèries de TV).
Amb això la formació es fa més amena i més completa. A més, comptem
amb materials audiovisuals propis i
referenciem als nostres alumnes tots
aquells continguts digitals de qualitat
que es poden trobar a Internet.”
El plaer de conèixer una llengua i ser
competent quan es viatja és un element que destaquen tots els professors de les EOI. Jordi Jané, director
de l’EOI Sant Gervasi apunta que “a
les nostres escoles és habitual trobar
l’alumne que cursa una llengua perquè està molt interessat en un determinat idioma o en una regió del món.
Fins i tot tenim alumnes que cursen
diversos idiomes a la vegada. Des de

l’EOI creiem que no hi ha millor manera de conèixer un nou país o una nova
cultura si es poden comunicar mitjançant l’idioma, encara que sigui mínimament, amb els habitants del lloc, i
comprenent directament tota la informació que rep el viatger. És cert que
l’anglès pot ser suficient, però viatjar
coneixent la llengua del lloc és una experiència diferent i més intensa, una
manera d’obrir la ment.”

Les Escoles Oficials d’idiomes de
Barcelona són centres públics
no universitaris, d’ensenyament
d’idiomes moderns i de certificació
oficial del nivell de competència lingüística. Si bé per trajectòria, mida i
nombre de professors i alumnes, totes les EOI de Barcelona compten
amb la seva pròpia oferta de cursos,
en general s’imparteixen cursos oficials d’alemany, francès i anglès i a
l’EOI de Barcelona Drassanes, a més
d’àrab, català, coreà, xinès, espanyol,
eusquera, grec, holandès, italià, japonès, portuguès i rus. Juntament
amb l’oferta oficial, també es poden
cursar idiomes com txec, dàrija, gallec, persa, polonès, romanès i suec.
De la mateixa manera, ja està oberta la preinscripció dels cursos d’estiu,
amb una modalitat dirigida a nois i
noies més grans de 14 anys, una iniciativa perfecta per a alumnes de
secundària.

Quaranta anys després de la fundació de la primera EOI a Barcelona,
Drassanes, el model ha evolucionat i
s’ha convertit en un referent. Segons
ens explica M. Luisa Pérez, directora
de l’EOI de Guinardó, la més recent i
creada el 2011, “el nostre model és un
èxit en part perquè Barcelona ja és una
ciutat plurilingüe en molts dels seus
barris i, especialment, en aspectes socials i professionals. Això fa que tinguem més vigència que mai. A més
a més, en determinats idiomes com
l’anglès, cada vegada oferim més cursos superiors, això demostra que la població cada vegada és més competent
en aquesta llengua. També afegiré que
és una iniciativa única a Europa. En
altres països no hi ha models similars
a les EOI i si n’hi ha no són tan complets. Per això crec que hem de posar
en valor la nostra funció.”

com augmentar l’oferta d’idiomes i
cursos especials; també volen arribar
cada vegada més als joves o donar-se a
conèixer més entre els veïns dels barris on estan situades aquestes escoles, que segueixen sent el lloc idoni per
aprendre llengües estrangeres i realitzar activitats culturals internacionals
sense sortir de Barcelona.

Per un altre costat, actualment ja no
es produeixen llargues cues per matricular-se, “avui tot és telemàtic i, si
bé sempre hi ha gent que es queda fora
dels cursos més demanats, podem dir
que l’equilibri entre l’oferta i la demanda cada vegada és més gran, en part
per la f lexibilitat dels cursos i també
pels nous models laborals dels nostres
alumnes”, assenyala la directora d’EOI
Guinardó.

EOI Barcelona – Sant Gervasi
Av. Príncep d’Astúries, 23-27.
T. 93 241 16 33
www.eoisg.cat

Si bé les EOI afronten nous reptes,

EOI de Barcelona- Drassanes
Av de les Drassanes, 14. T. 93 324 93 30
www.eoibd.cat
EOI de Barcelona – Vall d’Hebron
Av. de Jordà, 18. T. 93 418 74 85
www.eoibcnvh.cat
EOI Barcelona – Sants
C. dels Comtes de Bell-lloc, 86. T. 93
667 18 94
www.eoisants.cat

EOI Barcelona – La Pau
C. d’Empordà, 16. T. 93 498 62 90
www.eoilapau.net
EOI Barcelona – Guinardó
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78.
T. 93 554 20 05
www.agora-eoi.xtec.cat/eoiguinardo/

