La nostra principal llengua vehicular és l'anglès, que s'utilitza com l'única llengua a
l'escola prèvia. Quan els nens arriben a Primària, introduïm el castellà i el català, i més
endavant i a Primària 3, el xinès és introduït com a llengua estrangera.
L'anglès és sempre la llengua principal de l'ensenyament i la llengua per defecte a
l'escola, tot i que es pot escoltar una rica varietat de llengües parlades al voltant del
campus. Per tant, tots els estudiants de la EIC aprendran les tres llengües més parlades
del món - Anglès, espanyol i xinès, a més de la llengua local que és català i molts parlen
un cinquè o sisè idioma fora de l'escola a través de les seves famílies i la seva
experiència de viatge.
S'ofereixen activitats extracurriculars en francès, alemany i rus, totes elles
acreditables.
Per als estudiants que segueixen la seva educació a través de l'EIC de P1 a BAT/IB, d'1 a
18 anys podem mapar una trajectòria típica en les seves quatre llengües principals.
Per als quals arriben a diferents etapes de la seva educació i de països de tot el món,
la seva adquisició del llenguatge variarà segons l'experiència anterior del llenguatge,
llar, llengües i exposició a noves llengües dins i fora de l'escola. oferim acreditació per
organitzacions externes: Instituto Cervantes (DELE), Institut Français
(DELF), Cambridge Examinacions, Goethe Institut i l'Institut Confuci. Tots ells ofereixen
acreditació del nivell A1 al C2. Els estudiants també poden fer proves d'IELTS quan ho
requereixin universitats internacionals.
Els estudiants que es sotmetin a exàmens externs com el Batxillerat Internacional
guanyaran l'equivalent a qualificacions lingüístiques fins al nivell C2.
Les noves arribades a l'escola seran avaluades pel seu nivell d'idioma i, quan sigui
necessari, unir-se a la “Sala de benvinguda” on les classes de grups petits preparen els
estudiants per poder unir-se al currículum principal en llengües que són noves per a
elles. S'avaluen i funcionen a través del nivells, A1, A2...
Els estudiants de l'EIC es graduaran en un món on poden viure, treballar i estudiar
còmodament en almenys quatre idiomes, i amb això ve un alt nivell de conscienciació
cultural i competència intercultural, i no menys ocupabilitat i flexibilitat mental en un
ràpid món canviant.

