Aprendre idiomes és font d'enriquiment personal i professional. Si vols aprendre'n, a Catalunya hi ha una oferta
àmplia d'acadèmies i centres per a estudiar idiomes. Hi ha de tota mena: escoles que tenen reconeixement o
homologació, centres que representen els instituts oficials de les principals llengües del món, acadèmies
privades o gestionades pel professorat mateix...
Les escoles oficials d'idiomes són centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns adreçats a persones
adultes, dins l'àmbit no universitari. Els alumnes poden matricular-s'hi en règim oficial (presencial o bé a
distància) o lliure.
El pla d'estudis s'estructura en tres nivells:

Nivell bàsic: 1r i 2n curs
Nivell intermedi: 3r curs
Nivell Avançat: 4rt i 5è curs
Cada curs té una durada mínima e 130 hores.
En cas d'idiomes com àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat en l’ús efectiu de l'idioma com a vehicle
de comunicació general. L'assoliment d'aquesta finalitat comporta:

adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit,
desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació,
desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de
l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal,
desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
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