
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INCA                                  www.eoinca.com 

    

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA / OCTUBRE                          CURS 2018-2019 
 
 

PUBLICACIÓ 
PLACES VACANTS 
 

 
10 d’octubre (18.00 h) 

ACCÈS 
 

Per accedir a qualsevol curs superior a Bàsic 1: 
 

1) S’ha d’aportar certificat del curs anterior de l’EOI 
2) Resguard de la prova d’anivellació  
3) Certificat d’haver cursat el batxillerat per accés directe a Intermedi 1   

 

PROVA 
D’ANIVELLACIÓ 
 

ANGLÈS: Només dia 11 d’octubre (de 7:00h a 23:59h) prova anivellació online  
 
ALTRES IDIOMES** 
 
Sol·licitud per realitzar la prova de nivell presencial de Català, Alemany i Francès enviant 
nom, llinatge i idioma a eoincaprovanivell@gmail.com 
 
 

PROCEDIMENT 
 

1) PROVA D’ANIVELLACIÓ [veure aparat anterior] 
 
 2) MATRICULACIÓ ONLINE  [*s’ha de realitzar necessariament abans de fer el pagament de les taxes] 
 
Del 11 d’octubre al 16 d’octubre de 9:00h a 23:59h 
 

 Per fer la matricula online a INCA [pels cursos A1 i A2 heu de triar Pla d’estudis RD 1047] 

 Per fer la matricula online a ALCÚDIA [pels cursos A1 i A2 heu de triar Pla d’estudis RD 1047] 
 
3) PAGAMENT TAXES: www.atib.es (excepte situació d’atur, família nombrosa especial, 
persones amb discapacitat  i víctimes de violència de gènere o de terrorisme. Vegeu full 

d’informació de taxes i tutorial a www.eoinca.com ) 
 

4) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ: una vegada realitzada, i perquè tengui validesa la matrícula 
online,  s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI enviar-la a eoincasecretaria@gmail.com 

fins dia 16 d’octubre (dilluns a dijous de 16h a 19.30h). 
 

DOCUMENTACIÓ  
 

1. Justificant de la matrícula online imprès. 

2. Justificant resultat prova d’anivellació (només per a Anglès) 
3. Justificant del pagament de l’ATIB (excepte situació d’atur, família nombrosa especial 
persones amb discapacitat  i víctimes de violència de gènere o de terrorisme) 
4. Fotocòpia del  DNI  
5. Família nombrosa: se n’haurà de presentar el carnet actualitzat (original i fotocòpia). 
6. En situació d’atur: Informe de període ininterromput en situació d’atur (amb data, com a màxim, 

30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula), sempre que s’acrediti aquesta situació en el 
moment de la matrícula. 
7. Persones amb discapacitat: s’haurà d’acreditar documentalment  
8. Víctimes de violència de gènere o de terrorisme: s’haurà d’acreditar documentalment  

IMPORTANT 

 
 

1. Si un alumne no pot formalitzar la matrícula el dia indicat, ho podrà fer una altra 
persona en el seu lloc. 
2. 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. 
3. Es recorda que l’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre 
d’alumnes matriculats. Per tant, els alumnes oficials matriculats d’un nivell no tenen 
garantit l’accés durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que 
estan cursant.  

 
Molt important:  

1) la matrícula només es podrà realitzar els dies assenyalats.  
2) una vegada realitzada, i perquè tengui validesa la matrícula online,  s’ha de lliurar la documentació a la secretaria 

de l’EOI o enviar-la a eoincasecretaria@gmail.com 

3) L’ordre d’entrada de les sol·licituds determina l’admissió en les places vacants. 

https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM5
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EXT&cen=PM7
http://www.atib.es/
http://www.eoinca.com/
mailto:eoincasecretaria@gmail.com
mailto:eoincasecretaria@gmail.com

