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PROVA PER OCUPAR VACANTS I SUBSTITUCIONS 
A LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES  

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA  
 
D'acord amb el que preveu l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, per tal 
de garantir la capacitació per impartir la docència al cos de professors d'escoles 
oficials d'idiomes, el Departament d'Ensenyament pot establir la superació d'una 
prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una 
substitució de les especialitats corresponents. A aquests efectes, es designa una 
comissió avaluadora.  
 
Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat 
corresponent de sis mesos en centres públics dependents del Departament 
d'Ensenyament no han de fer aquesta prova.  
 
La prova es durà a terme en la llengua en la qual el candidat haurà d’impartir les 
classes. 
 
La prova tindrà una durada aproximada de dues hores i mitja, i consistirà en: 
 
PART 1. Una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els 
objectius i continguts del currículum de les EOI i coneixements didàctics per 
impartir classes de l’idioma com a segona llengua (en el marc de les EOI). (120 
minuts) 
 
La prova escrita consta de tres apartats: 

a) Dues preguntes sobre aspectes del currículum dels ensenyaments 
d’idiomes a les EOI. 

b) Tres qüestions de llengua que podria formular un alumne a l’aula. 
c) Una proposta didàctica, a partir d’un exemple de material autèntic, per a 

una sessió de classe de 2,5 hores de durada. 
 
PART 2. Una entrevista oral en la qual el candidat demostri una competència 
lingüística equivalent al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 
Haurà de respondre preguntes sobre el seu currículum vitae (formació, contacte 
amb la llengua i experiència docent) i sobre qüestions metodològiques i 
coneixement del context de les EOI. (30 minuts aprox.) 
 

Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir 
informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i 
arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se 
espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins 
i tot en les situacions més complexes.  

 
Descripció del nivell “Usuari experimentat C2” de l’escala global del MECR 


