
Preinscripció telemàtica a les EOI (escoles oficials d'idiomes) de les Illes Balears 
Curs 2020-2021 

IMPORTANT: La preinscripció es realitzarà en dues fases 

JUNY SETEMBRE 

1. Bàsic A1 de tots els idiomes 
2. Anglès: de bàsic A2 a avançat C2  
    a) mitjançant prova d’anivellació online 
    b) aportant certificat acreditatiu de nivell 
3.Altres idiomes: bàsic A2 a avançat C2 
només si es pot aportar certificació 
acreditativa de nivell 

Tots els idiomes, menys anglès 
▪ A tots els cursos, a partir de bàsic A2 

fins a avançat C2 
▪ Amb coneixements previs, però sense 

certificat acreditatiu  
▪ Prova d’anivellació presencial 

Llegeixi amb molta atenció el que aquí s’exposa i consulti també la pàgina web del centre on vostè 
desitja preinscriure’s. 

La preinscripció consta de dues passes: 

1. Sol·licitud de plaça online (en la pàgina en la qual vostè es troba en aquests moments). 

2. Lliurament de documentació al centre en què vostè s’ha preinscrit. Consulti la pàgina web del centre 
per saber els terminis i els horaris en què vostè ha de lliurar la documentació. 
 

Requisits d'accés 

• Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2020. També es poden preinscriure aquelles persones 
que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO. 
 

• Per preinscriure’s d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació 
secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2020 També es poden 
preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n 
d’ESO. 

• El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals 
que es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les 
edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes 

Preinscripció 
 
La preinscripció és obligatòria: 

• Per accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial o semipresencial 

• Per canviar d’EOI (en període NO lectiu). 

• Per a l’alumnat presencial en cursos anteriors al 2019-2020 que vol incorporar-se de nou a la modalitat 
presencial o semipresencial 

• Per començar estudis d’un nou idioma a la mateixa escola. 

• Per a l’alumnat que ha cursat el primer curs d’un nivell en la modalitat presencial i ha obtingut el 
certificat de nivell com a alumne lliure en el mateix curs 2019-20 i vol inscriure’s en el primer curs del 
següent nivell en la modalitat presencial o semipresencial. 

• Per a l’alumnat del programa d’anglès a distància That’s English! que vol incorporar-se a la modalitat 
presencial. 

• Els alumnes dels centres participants en el programa EOIES que l’any en curs s’hagin matriculat a la 
convocatòria de les proves d’un determinat nivell o curs de l’idioma anglès, alemany o francès, i els 
alumnes del programa EOI-CEPA que ho hagin fet per a l’idioma anglès, i que aprovin el curs o 
repeteixin, i vulguin passar a ser alumnes de la modalitat presencial o semipresencial a l’EOI de 
referència 



Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No es poden fer preinscripcions del mateix idioma en 
centres diferents. 
Si feu la preinscripció per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció. 
 

Per fer la preinscripció és imprescindible: 

1. Emplenar els camps obligatoris (són els camps assenyalats amb un asterisc *). 
  

2. Davallar i guardar a l’ordinador una còpia del resguard que proporciona l’aplicació (és el 
comprovant de la preinscripció). 

3. Lliurar telemàticament la documentació requerida al centre on us heu preinscrit. La documentació 

que acompanya la preinscripció s’enviarà als correus electrònics següents que s’habilitaran en 

cada centre: 

- EOI Palma: eoipalma.secretaria@gmail.com 
- EOI Manacor: secretariaeoimanacor@eoimanacor.com  
- EOI Inca: eoiinca@educaib.eu  
- EOI Calvià: administracio@eoicalvia.com 
- EOI Eivissa i Formentera: eoieivissa@educaib.eu 
- EOI Maó: informacio@eoimao.com 
- EOI Ciutadella: info@eoiciutadella.com 
 

4. Documentació que s’ha de lliurar en format digital 
a) resguard de la preinscripció 
 
b) còpia del DNI o NIE 
 
c) document justificatiu per a l’adscripció de l’alumne a les zones d’influència 
 
d) document justificatiu en el cas de no complir el requisit d’edat mínim: 
-  per a majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, i vulguin preinscriure-s a 
un idioma diferent al cursat com a primera llengua estrangera en l’ESO: certificat del centre on 
constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat 
- per als alumnes d’altes capacitats: certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica 

 
e) per accedir a un nivell sense prova d’anivellació, documentació justificativa 
 
f) resguard de la prova d’anivellació online (si és el cas). 

La primera vegada que accediu a la preinscripció, heu de seleccionar la pestanya nou usuari.  
 
Si voleu modificar la vostra preinscripció, seleccionau la pestanya identificació  i introduïu la mateixa 
contrasenya que vàreu proporcionar en el moment de fer la preinscripció.  
 
Les dades consignades en la preinscripció han de ser certes. S’ha d’aportar tota la documentació oportuna dins 
del període de la preinscripció. 
 

➢ OFERTA D’IDIOMES 
 
Alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès 

No en totes les escoles l’oferta d’idiomes inclou la totalitat de cursos i nivells  

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:  

JUNY 

Accés a Bàsic A1 (tots els idiomes) 

• Feu la preinscripció des d'aquesta mateixa web i cliqueu a  A1. 
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Accés a : 
(alemany, anglès, francès i italià): 
Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2,  
Avançat C2 (alemany, anglès, francès i italià) 
 
(àrab, rus i xinès): 
Bàsic A2.1, Bàsic A2.2 Intermedi B1.1, Intermedi B1.2, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2   
 
(català i espanyol com a llengua estrangera):  
Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , Avançat C1, Avançat C2  
 
Hi ha dues vies possibles: 

1. Feu la preinscripció i marqueu prova d'anivellació online (només en el cas d’anglès) si ja teniu 
coneixements de l'idioma, però no disposeu de la documentació acreditativa que ho certifiqui.  
 

2. Feu la preinscripció directament a un curs (tots els idiomes) si teniu: 
 

• el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI o, en el cas d’anglès, de That’s English!. 
el certificat de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat o C1 d'EOI. 

• els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) dels nivells A1, A2, B1, i B2. En aquests 
casos es pot accedir, respectivament, als nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 
d’espanyol com a llengua estrangera, sense fer prova d’anivellació. 

• els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2 i 
C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, BOIB núm. 35 de 16 de març, d’avaluació i 
certificació de coneixements de llengua catalana, o els considerats com equivalents segons l’Ordre del 
conseller de Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març) per la qual 
es determinen els títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de 
coneixements  de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. Aquests certificats 
permeten accedir respectivament als ensenyaments dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , 
Avançat C1 i Avançat C2 de català, sense fer prova d’anivellació. 

• Certificació acreditativa del nivell de competència en els idiomes següents: alemany, anglès, àrab, 
francès, italià, rus i xinès. Les persones que aportin un certificat oficial del nivells A1, A2, B1, B2 o 
C1 emès per les institucions reconegudes a l’annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació, 
Universitat i Recerca, de 2 d’abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés 
d’admissió i matriculació a les EOI, podran accedir al nivell o curs següent a l’acreditat pel certificat 
corresponent.  
 
CONSULTAU AQUÍ LA RELACIÓ DE CERTIFICATS RECONEGUTS PER A CADA IDIOMA:  

 
En el cas d’idiomes en els quals determinats nivells es fan en dos cursos, si, per exemple, el certificat 
és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l'accés directe a B2.1. Si el certificat 
és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l'accés directe a C1.1 

 

CURS EN QUÈ US HEU DE PREINSCRIURE SI PROVENIU D’UN PLA D’ESTUDIS ANTERIOR A L’ACTUAL 
 

Correspondències entre el pla d’estudis anterior (ensenyaments cursats segons Reial decret 1629/2006) 
i l’actual, regulat pel Reial decret 1041/2017):  
 

alemany, anglès, francès i italià 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 
1629/2006 

 Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 

1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

Bàsic A1 Superat Bàsic A2         A2     ** 
No superat Bàsic A1 A1 

Bàsic A2 Superat Intermedi B1 B1 
No superat Bàsic A2 A2 

Intermedi 1 Superat Intermedi B1 B1 
No superat Intermedi B1 B1 

Intermedi 2 Superat Intermedi B2.1 B2.1 
No superat Intermedi B1 B1 

Avançat 1 Superat Intermedi B2.2 B2.2 
No superat Intermedi B2.1 B2.1 

Avançat 2 Superat Avançat C1.1  C1.1 
No superat Intermedi B2.2 B2.2 

C1 Superat Avançat C2 C2 
No superat Avançat C1.2 C1.2 

C2 No superat Avançat C2 C2 

https://drive.google.com/file/d/1VlOGdPvC6WXhzWW10f_ubfy49hFBJdM-/view?usp=sharing


català i espanyol llengua estrangera 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 
1629/2006 

 
 

Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 
1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

Bàsic A1 Superat Bàsic A2          A2      ** 
No superat Bàsic  A1 A1 

Bàsic A2 Superat Intermedi B1 B1 
No superat Bàsic A2 A2 

Intermedi 1 Superat Intermedi B1 B1 
No superat Intermedi B1 B1 

Intermedi 2 Superat Intermedi B2 B2 
No superat Intermedi B1 B1 

Avançat 1 Superat Intermedi B2 B2 
No superat Intermedi B2 B2 

Avançat 2 Superat Avançat C1 C1 
No superat Intermedi B2 B2 

C1 Superat Avançat C2 C2 
No superat Avançat C1 C1 

C2 
 

No superat Avançat C2 C2 

** Nivell MECR 
 

àrab, rus i xinès 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 
1629/2006 

 Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 
1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

Bàsic A1 Superat Bàsic A2.1         A2.1   ** 
No superat Bàsic A1 A1 

Bàsic A 2.1 Superat Bàsic A2.2 A2.2 
No superat Bàsic A2.1 A2.1 

Bàsic A 2.2 Superat Intermedi B1.1 B1.1 
No superat Bàsic A2.2 A2.2 

Intermedi 1 Superat Intermedi B1.2 B1.2 
No superat Intermedi B1.1 B1.1 

Intermedi 2 Superat Intermedi B2.1 B2.1 
No superat Intermedi B1.2 B1.2 

Avançat 1 Superat Intermedi B2.2 B2.2 
No superat Intermedi B2.1 B2.1 

Avançat 2 No superat Intermedi B2.2 B2.2 

** Nivell MECR 
 
El curs 2018-2019 es va introduir ja el nou pla d’estudis en el nivell bàsic dels idiomes àrab, rus i xinès. El nivell 
Bàsic s’organitza des del curs 2018-2019 en els cursos següents: Bàsic A1, i Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2. 
 

Pla d’estudis antic  
(fins 2017-2018) àrab, rus i xinès 

Pla d’estudis nou 
 (des de 2018-2019) àrab, rus i xinès 

Si va aprovar Bàsic 1. 1  S’ha de preinscriure a Bàsic A2.1 
Si no va aprovar Bàsic 1.1 S’ha de preinscriure a Bàsic A1 
Si va aprovar Bàsic 1. 2 S’ha de preinscriure a Bàsic A2.2 
Si no va aprovar Bàsic 1.2 S’ha de preinscriure a Bàsic A2.1 
Si va aprovar Bàsic 2 S’ha de preinscriure a Intermedi 1 
Si no va aprovar Bàsic 2 S’ha de preinscriure a Bàsic A2.2 
 

Plans d’estudis anteriors a 2006 
  
Consultau a la graella següent les correspondències amb els ensenyaments dels antics plans d’estudis (Reial 
decret 967/1988 i Reial decret 944/2003)  
 

alemany, anglès, francès i italià 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 

967/1988 o Reial decret 944/2003 

 Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 
1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

1r curs cicle elemental/ 
1r curs nivell bàsic 

Superat Bàsic A2       A2    ** 
No superat Bàsic A1 A1 

2n curs cicle elemental/ 
2n curs del nivell bàsic  

Superat Intermedi B1 B1 
No superat Basic A2 A2 

3r curs cicle elemental Superat Intermedi B2.1 B2.1 
No superat Intermedi B1 B1 

1r curs cicle superior (4t) Superat Intermedi B2.2 B2.2 
No superat Intermedi B2.1 B2.1 

2n curs cicle superior (5è) Superat Avançat C1.1  C1.1 
No superat Intermedi B2.2 B2.2 



català i espanyol llengua estrangera 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 
967/1988 o Reial decret 944/2003 

 
 

Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 
1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

1r curs cicle elemental/ 
1r curs nivell bàsic 

Superat Bàsic A2        A2    ** 
No superat Bàsic A1 A1 

2n curs cicle elemental/ 
2n curs del nivell bàsic 

Superat Intermedi B1 B1 
No superat Bàsic A2 A2 

3r curs cicle elemental Superat Intermedi B2 B2 
No superat Intermedi B1 B1 

1r curs cicle superior (4t) Superat Intermedi B2 B2 
No superat Intermedi B2 B2 

2n curs cicle superior (5è) Superat Avançat C1 C1 
No superat Intermedi B2 B2 

àrab, rus i xinès 

Ensenyaments cursats segons Reial decret 
967/1988 o Reial decret 944/2003 

 Nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 
1041/2017 
Curs al qual s’incorpora l’alumne  

1r curs cicle elemental/ 
 bàsic 1.1 

Superat Bàsic  A2.1        A2.1      ** 
No superat Bàsic A1 A1 

 bàsic 1.2 Superat Bàsic A2.2 A2.2 
No superat Bàsic A2.1 A2.1 

 2n curs cicle elemental/ 
 bàsic 2 

Superat Intermedi B1.1 B1.1 
No superat Bàsic A2.2 A2.2 

3r curs cicle elemental Superat Intermedi B2.1 B2.1 
No superat Intermedi B1.2 B1.2 

1r curs cicle superior (4t) Superat Intermedi B2.2 B2.2 
No superat Intermedi B2.1 B2.1 

2n curs cicle superior (5è) No superat Intermedi B2.2 B2.2 

** Nivell MECR 

 
 

Calendari d'actuacions 
 
1. JUNY  
 
A) PREINSCRIPCIÓ  

• Anglès: tots els cursos 

• Alemany, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès: només 
bàsic A1 o qualsevol altre curs sempre que es pugui acreditar el nivell amb la certificació 
corresponent 

CONSULTAU AQUÍ LA RELACIÓ DE CERTIFICATS RECONEGUTS PER A CADA IDIOMA:  
 

• Via telemàtica: des de les 09.00 h del dijous 4 de juny de 2020 fins a les 21.00 h del dijous18 
de juny de 2020.  

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I RESGUARDS: Consultau els fulls informatius publicats a les pàgines web 
de les EOI respectives per al lliurament dels resguards i de la documentació als centres per via telemàtica 
 
B) PROVA D'ANIVELLACIÓ (ANGLÈS) 

• La prova d’anivellació és exclusivament online. Quan us preinscriviu a la plataforma i sol·liciteu 
realitzar la prova d’anivellació, us sortiran les instruccions per a realitzar-la. 

C) ADJUDICACIÓ DE PLACES 

• S’ha de fer un sorteig per determinar quines persones han obtingut plaça (no es garanteix horari) i 
quines resten en llista d’espera. El sorteig tindrà lloc el 22 de juny de 2020 a la seu de la Direcció 
General de Planificació, Ordenació  i Centres de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les 
Illes Balears. 

• El dia 1 de juliol de 2020 es publicarà la llista provisional de persones admeses i en llista d’espera. 
  

• El dia 13 de juliol de 2020 es publicarà la llista definitiva de persones admeses i en llista d’espera. 
(Consultau els horaris de publicació a l’escola corresponent). 

https://drive.google.com/file/d/1VlOGdPvC6WXhzWW10f_ubfy49hFBJdM-/view?usp=sharing


 
D) FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA (del 15 al 22 de juliol) 

Només nivell bàsic A1 (tots els idiomes)  

Per als altres nivells consultau el calendari de matrícula de cada escola.  
• El calendari i la documentació necessària per formalitzar la matrícula es farà pública a la pàgina web 

de l’EOI en què us heu preinscrit. 

2. SETEMBRE 

A) PREINSCRIPCIÓ 
  

• Alemany, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès: per a aquelles 
persones  que ja tenen coneixements previs de l’idioma al qual es volen preinscriure, però no disposen de 
la documentació que els pot acreditar. 

• Via telemàtica: des de les 09.00 h del dijous 3 de setembre de 2020 fins a les 21.00 h del dimecres 9 
de setembre de 2020.  

B) PROVA D'ANIVELLACIÓ (presencial) 

10 de setembre de 2020 (consultau l’horari a la pàgina web de l’EOI corresponent) 

C) ADJUDICACIÓ DE PLACES 

• El dia 15 de setembre de 2020 es publicarà la llista provisional de persones admeses i en llista 
d’espera. 
  

• El dia 22 de setembre de 2020 es publicarà la llista definitiva de persones admeses i en llista 
d’espera. (Consultau els horaris de publicació a l’escola corresponent). 

D) FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA (del 15 al 30 de setembre) 

• Del 15 al 29 de setembre: admesos als cursos bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2, 
avançat C1.1, i C2, d’anglès que es van preinscriure al juny i no s’han matriculat al juliol. 

• Del 24 al 30 de setembre: admesos preinscrits al juny amb certificat acreditatiu de nivell, i al setembre 
amb prova d’anivellació presencial, als cursos:  

- bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 de català i espanyol llengua 
estrangera 
- bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2, avançat C1.1, i avançat C2 d’alemany, 
francès, i italià 
- bàsic A2.1, bàsic A2.2, intermedi B1.1, intermedi B1.2, intermedi B2.1, i intermedi B2.2 d’àrab, rus, i 
xinès  
 

Vegeu calendari de matrícula de l'escola on s’hagi fet la preinscripció 

 

IMPORTANT:  

La matrícula definitiva en un determinat nivell està condicionada pel fet que el nombre total de 
persones preinscrites a aquest nivell sigui suficient per impartir el nivell.  
 
Depenent del nombre total de persones preinscrites, en determinats idiomes i nivells es poden 
compartir àrees d’influència. 
 

EOI Palma   http://www.eoipalma.com/ 

EOI Calvià   http://www.eoicalvia.com/ 

EOI Ciutadella   http://www.eoiciutadella.com/ 

http://www.eoipalma.com/
http://www.eoicalvia.com/
http://www.eoiciutadella.com/


EOI Inca   http://www.eoinca.com/ 

EOI Manacor   http://www.eoimanacor.com/ 

EOI Maó   http://www.eoi-mao.com/ 

EOI Eivissa   http://www.eoi-eivissa.com/ 
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http://www.eoi-eivissa.com/

