
 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CIUTADELLA 
PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES per al CURS 2022-23 
JUNY 2022   www.eoiciutadella.com 

 
1. PREINSCRIPCIÓ 
TELEMÀTICA 

Des del 7 de juny 
(a les 9h)  

fins al 16 de juny 
(a les 23:59 h) 

Qui s’ha de preinscriure? Les persones que... 
1. vulguin cursar estudis d’un idioma per primera vegada 
2. vulguin canviar de centre 
3. hagin interromput els estudis i vulguin incorporar-se de nou a l’ensenyament oficial presencial 
4. hagin perdut el dret de permanència en el centre per acumulació de faltes d’assistència 
5. hagin anul·lat la seva matrícula el curs anterior 
6. vulguin continuar estudiant el mateix idioma que cursen o han cursat en règim lliure, als 

programes That’s English, EOIES, EOI-CEPA, altres programes o cursos específics 
 

 

Pitgeu aquí per accedir a la preinscripció telemàtica 
 

IMPORTANT: Quan entreu a la pàgina de preinscripció, heu de pitjar “NOU USUARI”, a la 
part superior esquerra, per començar el procés. 
 

2. 
LLIURAMENT 
DE 
DOCUMENTACIÓ 
PREINSCRIPCIÓ 

Des del 7 de juny 
fins al 17 de juny 
 

Una vegada realitzada la preinscripció, i perquè tingui validesa, s’ha d’enviar per 
correu electrònic (a info@eoiciutadella.com) la següent documentació: 

 

1. Resguard de la preinscripció telemàtica. 

2. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE. 
3. Per accés directe a qualsevol nivell, a partir de l’A2, s’ha d’aportar certificat acreditatiu del 

nivell anterior al sol·licitat (Consultar llistat de certificats reconeguts) o bé resguard de la 
prova d’anivellació telemàtica (només anglès). 

3. PROVA 
D’ANIVELLACIÓ 

Anglès: 
TELEMÀTICA 
 
Alemany i 
Francès: 
PRESENCIAL 
17 de juny 

1. Les proves d’anivellació d’anglès es realitzen durant el procés de preinscripció en línia 
(del 7 al 16 de juny). (Quan us preinscrigueu 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 es realitzen presencialment el dia 17 de 
juny. Francès, a les 16.00 h i Alemany, a les 17.30 h. 
3. L’admissió a un curs superior al Bàsic A1 es condiciona a la realització d’una PROVA 
D’ANIVELLACIÓ o a la possessió d’una certificació del nivell anterior al qual es volen 
matricular. 
 

4. ADMESOS I 

LLISTA D’ESPERA 

27 de juny  Publicació de la llista provisional de persones admeses i en llista d’espera. 

Del 28 de juny a l’1 
de juliol 

Període de reclamacions a la llista provisional. 

8 de juliol Publicació de les llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera. 

5. MATRÍCULA 
TELEMÀTICA 

De l’1 al 10 de 
juliol 

Antics alumnes Aptes a la convocatòria ordinària (juny) de 2022  

De l’11 al 17 de 
juliol 

Nous alumnes preinscrits al juny 

Del 18 al 22 de 
juliol 

Sol·licitants no preinscrits (Segons places disponibles). Matrícula presencial al Centre, en horari 
de 10:30 a 13:30 

 

                                                                                             CONDICIONS D’ACCÉS 

1. Per a anglès: tenir 16 anys complerts l’any en què comencin els estudis. 
2. Per a altres idiomes: tenir 14 anys complerts l’any en què comencin els estudis. 
3. L’admissió a un nivell superior a l’A1 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. 
4. L’alumnat matriculat lliure ha de presentar una fotocòpia del resguard de matrícula. L’adjudicació definitiva de plaça quedarà 
condicionada a la superació dels exàmens corresponents. 
5. L’alumnat d’altes capacitats, per favor, consulteu el punt 2, apartat 2, a la pàgina 5 de la Resolució. 

                                                                                            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. 
4. Trobareu més detalls a les instruccions de la preinscripció en línia. 
5. Per a una informació més detallada, podeu consultar la Resolució. 

HORARI DE SECRETARIA 

Per favor, consulteu aquí l’horari de secretaria 
segons les dates 

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