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Els preus de matrícula (taxes i preus públics) a les EOIs estan regulats per les següents 
ordres: 

 Taxes:  ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les 
taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació.  

 Preus públics:  ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se 
suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de 
determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del 
Departament d’Educació.  

 Preus públics: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica 
l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i 
s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i 
serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació.  

 

 MATRÍCULA 

Curs 2022-2023 

Cursos: B1,  B2.1 i B2.2 (taxes) Cursos: A1, A2 i C1 (preus públics) 

Matrícula 

ordinària 
Bonificació 50% 

Matrícula 

ordinària 
Bonificació 50% 

1a Matrícula 318,90 € 159,45 € 305,00€ 152,50 € 

2a Matrícula 414,60 € 207,30 € 396,50€ 198,25 € 

3a Matrícula 574,05 € 287,05 € 549,00€ 274,50 € 

 Bonificacions o exempcions de 
taxes. Cliqueu aquí >> 

Bonificacions o exempcions de preus 
públics. Cliqueu aquí >> 

30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (ja inclòs en els preus de matrícula) 

El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori i està subjecte a 
bonificacions i/o exempcions dels preus públics, per tant qui gaudeixi de bonificacions podrà pagar 
només una part de l’import o res. 

Aquests preus no inclouen els llibres de text i de lectura que es puguin utilitzar durant el 
curs. 

 

 

ALGUNES BONIFICACIONS PER CURSAR UNA LLENGUA ESTRANGERA A L’EOI 
EN ELS NIVELLS A1, A2 i C1 

 L’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics, que es matricula d’una 
segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua 
estrangera obligatòria del currículum que estudia en el centre educatiu, té una 
bonificació del 50% del preu públic. 

http://cido.diba.cat/legislacio/10277912/ordre-edu802020-d11-de-juny-per-la-qual-es-dona-publicitat-de-les-taxes-vigents-que-gestiona-el-departament-deducacio-departament-deducacio
http://cido.diba.cat/legislacio/10658692/ordre-edu1552020-de-18-de-setembre-per-la-qual-se-suprimeixen-es-creen-i-sactualitzen-els-preus-publics-i-els-imports-de-determinats-ensenyaments-i-serveis-docents-de-les-escoles-oficials-didiomes-del-departament-deducacio-departament-deducacio
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902034
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
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 L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes que cursa una llengua 
estrangera i vol estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra 
escola oficial d’idiomes, té una bonificació del 50% del preu públic en la segona 
llengua que es matriculi. 

 L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes, que cursa una llengua 
estrangera en el nivell d’intermedi B2 (B2.2), que es matriculi en una nova 
llengua estrangera el curs immediatament posterior, té una bonificació del 50% 
del preu públic de la matricula de la nova llengua. 

 

BEQUES 

Beques del Departament d’Educació 

 

 

AJUTS PER A PROMOURE LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ DE TERCERES 
LLENGÜES 

Són ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat 
per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per a 
promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües. Clique AQUÍ 

 

INSCRIPCIÓ EN RÈGIM LLIURE 

 Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 
76,10 euros 

 Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 
93,80 euros 

 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/

