Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
L’Hospitalet de Llobregat

Calendari de matrícula d’antics alumnes PIA
Curs 2017-2018 - JULIOL 2017
Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a
l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet de Llobregat l’alumnat haurà de fer la matrícula
pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les
pautes que s’hi descriuen:
MATRICULACIÓ EN EL NIVELL C1

ACCÉS A 5è

-------

Alumnes de 4t del curs 2016-2017
que han obtingut la qualificació
d’APTE/A

Alumnes de C1 del curs 2016-2017
que han obtingut la qualificació de
NO APTE/A, NO PRESENTAT/ADA,
NO QUALIFICAT/ADA, o que van fer
RENÚNCIA de matrícula

Alumnes de 4t del curs 2016-2017
que han obtingut la qualificació
d’APTE/A

Dilluns 3 i
dimarts 4 de
juliol
Dimecres 5
de juliol.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ PER VIA TELEMÀTICA:

 Podreu accedir a l’aplicatiu de matrícula des de l’enllaç que trobareu al web del centre
(http://www.xtec.cat/eoi-hospitalet) a l’apartat de novetats. Aquest aplicatiu obrirà cada nou
termini a les 9h. del matí del dia que s’indica en el calendari, sense tancar l’anterior franja.
 En els casos dels alumnes repetidors, els quals hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic
de segona matrícula, l’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 20172018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al SERVICAIXA de
, en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.
 Els alumnes aptes de 4t del curs 2016-2017 hauran d’escollir l’opció “exempció de pagament” a
l’aplicatiu en el moment de formalitzar la matrícula.
 L’alumnat que per un motiu justificat vulgui canviar de d’EOI / IOC ha d’adreçar, entre l’1 i el 7 de
juliol, una sol·licitud a la SGFIFO mitjançant missatge electrònic a formlle@xtec.cat indicant l’EOI
d’origen, l’EOI de destinació i el nivell a cursar. Aquest alumnat ha de formalitzar la matrícula
telemàtica a l’EOI d’origen d’acord amb el calendari establert.

MATRICULACIÓ ALUMNAT PIA REPETIDOR DE 4t CURS
a) Poden matricular-se en un grup ordinari de 4t a l’EOI de L’Hospitalet sempre que hi hagi vacants
en el grup un cop finalitzada la matrícula dels antics alumnes ordinaris.
(matrícula presencial a l’EOI de L’Hospitalet el 13 o 14 de juliol, de 10 a 14 h.)
o
b) Poden sol·licitar incorporar-se a un grup PIA de 4t en una altra EOI o a l’IOC
(sol·licitud adreçada a la SGIFO entre l’1 i el 7 de juliol, mitjançant missatge electrònic a
formlle@xtec.cat indicant l’EOI d’origen, l’EOI de destinació i el nivell a cursar)

HORARIS GRUPS PIA del curs 2017-2018:
5è (2n curs del nivell avançat):

17:30 – 19:30, dimarts/dijous

Nivell C1:

18:30 – 20:45, dilluns/dimecres (Prof.: Marta Pérez)

(Prof.: Lourdes Noguera)

