
SOL·LICITUD DE PLAÇA A L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D E CIUTADELLA  PER 

AL CURS 2015-2016 

 

És molt important que llegiu amb atenció aquest ful l informatiu abans de 

preinscriure-us.  

QUINES PASSES S’HAN DE SEGUIR PER PREINSCRIURE’S? 

 

1. Sol·licitud de plaça 

2. Lliurament de la documentació justificativa 

 

1. Sol·licitud de plaça 

 

- S’han d’emplenar les dades personals i dels estud is per als quals se 

sol·licita plaça. Es pot fer: 

 

a) Online : clicant al següent enllaç  

https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes/index.php  

 

b) Presencial  en el centre, el qual facilitarà l’accés a la preinscripció 

telemàtica. 

 

- Quan? 

a) Online : del 14 d’abril  a les 9:30h fins al 8 de maig  2015 a les 23:59h. 

 

b) Presencial : del 14 d’abril  fins al 8 de maig  de 2015.  

Horari de la secretaria  de l’EOI de Ciutadella:  

• De dilluns a dijous de 16:00 a 20:00h  

• Divendres de 10:00 a 14:00h. 

 

2. Lliurament de la documentació justificativa 

S’ha d’aportar la documentació justificativa de la preinscripció a l’EOI de Ciutadella 

del 14 d’abril a l’11 de maig. 



 

QUI HA DE FER EL TRÀMIT DE LA PREINSCRIPCIÓ?  

 

S'hauran de preinscriure per obtenir plaça en aquesta EOI: 

• Les persones que vulguin començar estudis en aquest centre per primera vegada, 

tant si són nous com antics alumnes d’altres EOI. 

• Els alumnes que hagin estat matriculats d’un idioma en aquesta EOI durant el curs 

2014-15 i que vulguin començar estudis d’un idioma diferent. 

• Els alumnes del programa EOIES, els d'ensenyança a distància (That’s English) o els 

alumnes d'ensenyança lliure que vulguin ser alumnes presencials. 

• Els alumnes que actualment cursen el primer curs d’un nivell en la modalitat 

presencial i també s’han matriculat per obtenir el certificat de nivell com a alumne lliure 

en el mateix curs 2014-15 s'hauran d'inscriure en el primer curs del següent nivell en la 

modalitat presencial.  

ATENCIÓ: aquests alumnes han de tenir en compte les condicions de matrícula explicades al 

full informatiu de matrícula lliure. Per a qualsevol dubte, contactau amb la secretaria del centre. 

• Els alumnes que en el curs 2014-15 hagin renunciat a la seva matrícula i vulguin 

tornar a incorporar-se. 

 
QUÈ ES POT ESTUDIAR A L’EOI DE CIUTADELLA? 

 

L’EOI de Ciutadella ofereix preinscriure’s en els següents idiomes i nivells: 

 

Idioma Bàsic1 Bàsic2 Intermedi1 Intermedi2 Avançat1 Avançat2 C1 

Alemany X X X X X X  

Anglès X X X X X X X 

Francès X X X X    

 

Rus  

Bàsic1.1 

X 

Bàsic1.2 

X 

X      

 

 

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR PER A LA PREIN SCRIPCIÓ? 

 

1) Original i fotocòpia del DNI / NIF o NIE (número d’identificació d’estrangers) en 

vigor. Si vostè és estranger, original i fotocòpia del passaport. 

 

2) El municipi de residència es podrà justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents 

següents: (no cal presentar-ho si al DNI consta el domicili a Ciutadella o Ferreries) 

- Certificat d’empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui 

- Contracte laboral o certificat de l’empresa 



- Targeta del SOIB on consti el domicili 

- Certificat del centre oficial corresponent on s’acrediti el lloc d’estudis 

 

- Zona d’influència : Des Mercadal fins a Maó s’han de matricular a Maó. Ciutadella i 

Ferreries s’han de matricular a Ciutadella. Si al centre que li correspon segons el 

municipi balear on viu, treballa o estudia no convoquen proves del nivell o idioma en 

què es vol matricular, pot fer-ho a l’EOI de Maó.  

 

3) Si vostè al·lega el títol de batxiller per accedir a ANGLÈS INTERMEDI 1 o BÀSIC 2, 

ha de justificar això mitjançant NOMÉS UN dels documents següents: 

 -  Original i fotocòpia del llibre d’escolaritat 

- Certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al 

batxillerat 

 

4) Si vostè al·lega tenir aprovat el curs anterior per accedir a un curs que no sigui 

BÀSIC 1, ha de justificar això amb un certificat o una papereta oficial d’una EOI. 

 

5) Si vostè s’ha preinscrit per Internet, ha de dur, a més de la documentació a dalt 

esmentada, també una còpia del resguard de la seva preinscripció. 

 

6) Si vostè ha fet la prova d’anivellació d’anglès online, ha de lliurar una còpia del 

resguard de la prova d’anivellació. 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS ALS DIFERENTS CURSOS 

 

- No s’ha de fer prova d’anivellació per preinscriure’s en el curs BÀSIC 1. 

- Es pot accedir a qualsevol curs per prova d’anivellació en tots els idiomes 

menys anglès . En el cas de tots els idiomes menys anglès, la prova 

d’anivellació  és presencial per a tots els nivells (15 de maig  de 2015). 

- La prova d’anivellació d’anglès  per accedir als cursos BÀSIC 1, BÀSIC 2, 

INTERMEDI 1, INTERMEDI 2, AVANÇAT 1 i AVANÇAT 2 és online . Consultau 

l’apartat corresponent a la nostra pàgina web. Per accedir a C1 d’anglès, s’ha 

d’haver tret entre 75 i 80 punts a la prova d’anivellament online i s’ha de fer una 

prova extra d’anivellament el 15 de maig de 2015. 

- Es pot accedir a qualsevol curs si vostè ha aprovat el curs anterior en una EOI. 

- Si vostè accedeix des dels cursos del pla d’estudis antic (extingit el 2008-2009), 

les equivalències establertes són les següents: 

 

 



 

 

SITUACIÓ 

S’HA DE 

PREINSCRIURE 

AL CURS 

Si va estar matriculat de 1r i no va aprovar Bàsic 1 

Si té aprovat 1r Bàsic 2 

Si va estar matriculat de 2n i no va aprovar Bàsic 2 

Si té aprovat 2n Intermedi 1 

Si va estar matriculat de 3r i no va aprovar Intermedi 2 

Si té aprovat 3r (cicle elemental) Avançat 1 

Si va estar matriculat de 4t i no va aprovar Avançat 1 

Si té aprovat 4t Avançat 2 

Si va estar matriculat de 5è i no va aprovar Avançat 2 

Si té aprovat 5è (cicle superior) C1 

*Les titulacions expedides per institucions públiques o privades, com ara el British 
Council, el Goethe Imstitut, etc., no permeten l’accés directe a cap dels cursos o nivells 
de les EOI. Haureu de realitzar la prova de nivell si voleu accedir a un de superior al 
bàsic 1. 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES PERSONES QUE AL·LEGU IN EL TÍTOL 

DE BATXILLER 

 

Les persones que al·leguin el títol de batxiller hauran d’optar per UNA de les dues 

possibilitats següents: 

a) Accedir directament als estudis d’idiomes de nivell INTERMEDI 1 o 

BÀSIC 2 de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat 

b) Fer la prova d’anivellació 

 

EDAT MÍNIMA PER PREINSCRIURE’S 

 

- S’han de tenir 16 anys  complerts el 31 de desembre de 2015. També es poden 

preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin 

cursat i aprovat 4t d’ESO. 

- Per preinscruire’s d’un idioma diferent  del cursat com a primera llengua 

estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys  

complerts el 31 de desembre de 2015. També es poden preinscriure aquelles 

persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n 

d’ESO. 

 

 



INFORMACIÓ IMPORTANT A L’HORA DE FER LA PREINSCRIPC IÓ 

 

- A l’hora de fer la preinscripció es consignaran, per ordre de preferència, un 

màxim de 2 idiomes . 

- Els sol·licitants presentaran una única sol·licitud d’admissió per idioma. Si es 

presenta més d’una sol·licitud per un mateix idioma, NO se’n considerarà cap. 

- Tampoc NO es consideraran les sol·licituds presentades fora de termini NI les 

enviades per fax o correu electrònic. 

- La preinscripció és gratuïta. 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D’ANIVELLACIÓ  

 
 
a) Accés a Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avanç at 1 i Avançat 2 D’ANGLÈS :   

La prova d’anivellació d’anglès  serà ONLINE  al següent enllaç: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M117 
 

1) Faci vostè primer la prova d’anivellació.  Si vostè considera que el nivell que ha 

assolit és superior al que vostè troba que té, indiqui un nivell inferior a mà en el 

resguard. 

2) Faci vostè la preinscripció i indiqui el nivell que ha assolit a la prova o un nivell 

inferior al resultat que ha assolit. 

3) A l’hora de lliurar la documentació, vostè ha de lliurar una còpia del resguard del 

resultat de la prova d’anivellació. 

MOLT IMPORTANT : L’EOI de Ciutadella no farà cap canvi de nivell o curs una vegada 

matriculat l’alumne ni tornarà les taxes de la matrícula.  

La realització de la prova de nivell només té efectes per a la classificació en el curs a 

què pot accedir el sol·licitant al curs 2015-2016. Contra el resultat d’aquestes proves 

no es pot presentar sol·licitud de revisió. 

Accés a C1 :  

si vostè vol accedir a C1 d’anglès, primer ha de fer la prova d’anivellació online i 

obtenir entre 75 i 80 punts. Una vegada obtinguda aquesta puntuació, ha de fer una 

prova d’anivellació presencial extra el divendres 15 de maig, a les 16h. 

A l’hora de preinscriure’s, ha de seleccionar l’opció “Prova d’anivellació”. 

* S’ha de presentar el DNI o NIE original el dia de la prova 

b) RESTA D’IDIOMES : La prova d’anivellació serà presencial el divendres 15 de maig: 

• alemany:  16h 

• francès: 17h 

• rus: 17h 

Cal que us apunteu abans a la secretaria de l’escola per fer la prova de nivell 

presencial 


