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PREINSCRIPCIÓ NOUS ALUMNES                 CURS 2020-2021 
ANGLÈS 

1. 
PREINSCRIPCIÓ  
ONLINE  

ANGLÈS 

Des del  
4 de juny  
a les 9h  

fins al  
18 de juny  
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. 

ANGLÈS 

1. amb prova de nivell online disponible durant la preinscripció 
2. accès directe amb certificat acreditatiu del nivell anterior (veure annex) 
3. A1: sense coneixements previs 

Recordeu que vos podeu preinscriure a INCA o a l’extensió d’ALCÚDIA. 

Accedir a la preinscripció online 

2. 
LLIURAMENT 
DOCUMENTACIÓ 
PREINSCRIPCIÓ Des del  

4 de juny  

fins al  
18 de juny  

Una vegada realitzada la preincripció, perquè tengui validesa, s’ha de lliurar la 
següent documentació telemàticament a eoincasecretaria@gmail.com: 

1. Resguard de la preinscripció online. 

2. Resguard de la prova d’anivellament online (només anglès). 

3. Per accedir a un nivell sense prova d'anivellació, aportar documentació 
justificativa (veure annex) 

4. Enviar telemàticament còpia del DNI/NIF o del NIE. 

5. Si el domicili que figura al DNI no pertany al partit judicial d’Inca cal aportar 
justificant del municipi de residència (original i fotocòpia d’un d’aquests 
documents): 

    - certificat d’empadronament, contracte laboral o certificat de l’empresa 
    - certificat oficial de la situació d’atur o del lloc d’estudi  

Horari de secretaria de dilluns a divendres de 9 a 13h  

3. PROVA 
D’ANIVELLACIÓ

1. Les proves d’anivellació d’anglès es realitzen durant el procés de 
preinscripció online. 

2. 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.  

4. ADMESOS I 
LLISTA 
D’ESPERA

1 de juliol 
2 al 6 de juliol 
13 de juliol 

- 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  

5. MATRÍCULA

15 al 22 de juliol 
i del  

15 al 29 setembre 

16 d’octubre

Els terminis de matrícula de cada nivell es publicarà a la pàgina web de l’EOI 
d’Inca abans dia 23 de juny 

- nous alumnes admesos (anglès) 

- nous alumnes llista d’espera (anglès)

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 d'Inca. * 
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 Intermedi 1 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.

https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes
mailto:oincasecretaria@gmail.com
https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes


HORARI DE SECRETARIA  DURANT LA PREINSCRIPCIÓ 

Dilluns a divendres de 9 a 13h

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.

*Partit judicial d’Inca: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca Inca Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, 
Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pobla (Sa), Pollença, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu.


