EOI D’INCA
ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ
http://www.eoinca.com/

NOUS ALUMNES
PROCEDIMENT

DESCRIPCIÓ

1.ORDRE DE
MATRICULACIÓ

Publicació al BOIB de l’ordre per la qual es regula
el procés d’admissió i de matriculació

2.PREINSCRIPCIÓ

Les persones que vulguin cursar estudis d’un
idioma, per primera vegada, han de realitzar la
preinscripció en el centre en els terminis que
s’estableixin

3.PROVA
D’ANIVELLACIÓ

4.SORTEIG
5.PUBLICACIÓ
LLISTES
D’ADMESOS I
D’ESPERA

6.PUBLICACIÓ
DATES DE
MATRICULACIÓ
7.MATRICULACIÓ
D’ADMESOS

8.MATRICULACIÓ
D’ALUMNES DE
LA LLISTA DE
RESERVA

L’admissió es condiciona a la superació d’una
prova d’anivellació o, quan correspongui, a la
possessió del certificat o convalidacions que fixi la
normativa vigent. La realització de la prova només
té efectes per a la classificació en el curs a què pot
accedir el sol·licitant. Contra el resultat d’aquestes
proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.
Sorteig públic per establir l’ordre d’admissió.

DOCUMENTACIÓ

DATES
ORIENTATI
VES
març

a) DNI o NIE.
b) Certificat d’empadronament o còpia
del contracte laboral
c) Per als alumnes que vulguin accedir
directament a intermedi 1, llibre
d’escolaritat on ha de figurar l’idioma
cursat o títol de batxiller
a) DNI o NIE

abril

maig

maig

1.El centre ha d’aplicar el resultat del sorteig
2. Publicació de les llistes provisionals
d’admesos i de reserva
3. L’aspirant no admès disposa de quatre dies per
presentar al·legacions
4. Publicació de les llistes definitives d’admesos
i de reserva
1.Publicació de les dates de matriculació per
idioma i nivell

juny

juny

1.Matriculació dels alumnes de la llista d’admesos
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.L’elecció de l’horari es farà segons l’ordre a la
llista de reserva.
4.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.

1. Justificant de la matrícula online
imprès.
2. Justificant del pagament de
l’ATIB.
3. Dues fotografies de carnet
4. Família nombrosa: se n’haurà de
presentar el carnet actualitzat
(original i fotocòpia).
5. 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).

1.Matriculació dels alumnes de la llista de reserva.
2.L’elecció de l’horari es farà segons l’ordre a la
llista de reserva. Els alumnes que no formalitzin la
matrícula els dies indicats , perdran la seva plaça i
aquesta podrà ser adjudicada a altres persones.
4.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.

1. Justificant de la matrícula online
imprès.
2. Justificant del pagament de l’ATIB.
3. Dues fotografies de carnet
4. Família nombrosa: se n’haurà de
presentar el carnet actualitzat (original
i fotocòpia).
5. 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).

juny

setembre

