ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CIUTADELLA

www.eoiciutadella.com

PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES per al CURS 2019-20
1. PREINSCRIPCIÓ
ONLINE

Des del 29 d’abril
(de les 9h)
fins al 13 de maig
(a les 21h)

Qui s’ha de preinscriure?
1. Les persones que vulguin accedir a aquest centre per primera vegada.
2. L’alumnat actual que vulgui cursar un altre idioma.
3. Antics alumnes d’EOI que s’hi vulguin tornar a incorporar.
També ha de fer la preinscripció:
4. L'alumnat oficial presencial de l'actual curs acadèmic que ha perdut el dret de reserva de plaça
per al curs següent per no complir el mínim d'assistència del 35% durant els mesos de novembre a
març.
5. L'alumnat oficial presencial que actualment està cursant estudis i que s'ha matriculat a les
proves lliures d'un nivell diferent del mateix idioma que cursa presencialment. En aquest cas, haurà
de realitzar la preinscripció per al nivell immediatament superior al qual es vol examinar per lliure.
Si no la realitza, i en cas que superi les proves lliures, no tindrà dret de reserva de plaça i haurà de
participar del procés de matrícula de darreres vacants de setembre.
6. L'alumnat del programa That's English! que vol matricular-se a l'EOI en la modalitat presencial.
Accedir a la preinscripció online

2.
LLIURAMENT
DOCUMENTACIÓ
PREINSCRIPCIÓ

Des del 29 d’abril
fins al 14 de maig

3. PROVA
D’ANIVELLACIÓ

Anglès:
ONLINE,
DeL 29 d’abril al 14
de maig
Alemany i francès:
PRESENCIAL,
17 de maig

4. ADMESOS I
LLISTA D’ESPERA
5. MATRÍCULA

3 de juny
Del 4 al 7 de juny
14 de juny
17 de juny

IMPORTANT: Quan entreu a la pàgina de preinscripció heu de clicar “NOU USUARI”, a la part
superior esquerra per començar el procés.
Una vegada realitzada la preinscripció, perquè tengui validesa, s’ha de lliurar la següent
documentació a la secretaria de l’EOI o es pot enviar també per correu electrònic a:
info@eoiciutadella.com
1. Resguard de la preinscripció online.
2. Fotocòpia del DNI/NIF o del NIE.
3. Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès).
4. Per accés directe a B1: amb títol de batxiller es pot accedir a B1 de la primera llengua estrangera
cursada en el batxillerat.
1. Les proves d’anivellació d’anglès es realitzen durant el procés de preinscripció online. (Quan us
preinscriviu i sol·liciteu realitzar la prova d’anivellació, us sortiran les instruccions per a realitzar-la).

2. Les proves d’anivellació d’alemany i francès són presencials: (cal fer la preinscripció marcant l’opció
de “prova d’anivellació”)

17 maig a l’EOI de Ciutadella (C/ Mallorca, 67. Ciutadella)
 Francès (16 h)
 Alemany (17 h)
* Desprès d’aquesta data es podrà fer la prova d’anivellació amb cita prèvia
3. L’admissió es condiciona a la realització d’una PROVA D’ANIVELLACIÓ o a la possessió d’una
certificació del curs anterior al qual es volen matricular.
- Publicació de la llista provisional de persones admeses i en llista d’espera.
- Període de reclamacions a la llista provisional.
- Publicació de les llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera.
Publicació dels terminis de matriculació al tauler d’anuncis i a la pàgina web.

CONDICIONS D’ACCÉS
1. Per anglès: tenir 16 anys complerts l’any en què comencin els estudis.
2. Per altres idiomes: tenir 14 anys complerts l’any en què comencin els estudis.
3. Acreditació que viu, treballa o estudia en el partit judicial de Ciutadella (Ciutadella i Ferreries).
4. L’admissió es condiciona a la realització d’una PROVA D’ANIVELLACIÓ o a la possessió d’una certificació del curs anterior al qual es volen
matricular.
5. Amb el títol de batxiller es pot accedir a B1 de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat.
6. L’alumnat matriculat lliure o a distància ha de presentar una fotocòpia del resguard de matrícula. L’adjudicació definitiva de plaça quedarà
condicionada a la superació dels exàmens corresponents.

ALTRES INFORMACIONS
1.Els sol·licitants han de presentar una sol·licitud d’admissió per cada idioma. S’ha de fer en primer lloc la preinscripció de l’idioma que es vulgui
com a primera opció.
2.Els nous alumnes que no formalitzin la matrícula els dies indicats perdran la seva plaça i aquesta podrà ser adjudicada a altres persones de la
llista d’espera.
3.Una vegada formalitzada la matrícula només es tindrà dret a devolució de la taxa quan la supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de
l’administració educativa.

ARI DE HORARI DE SECRETARIA
De Dilluns a dijous, de 16 a 20.00h
Divendres, de 10 a 14h

 Si voleu sol·licitar preinscripció per algun nivell que no
s’ofereixi a l’EOI Ciutadella, consulteu directament amb la
secretaria del centre.

