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

NOUS ALUMNES: Preinscripció curs 2016-2017

ENSENYAMENTS IMPARTITS A L’EOI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ALEMANY: 1-2-3-4-5 (1r i 2n curs en horaris de matí o tarda; 3r, 4t i 5è curs només tarda)

ANGLÈS: 1-2-3-4-5-C1 (horaris de matí o tarda)

FRANCÈS: 1-2-3-4-5-C1 (de 1r a 5è en horaris de matí o tarda. C1 només tarda)

ITALIÀ: 1-2-3-4-5 (només horaris de tarda)

Horaris dels grups del curs 2016-2017: consulteu el web del centre

FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

NORMATIVA: Tota la informació referent al procés de preinscripció de nous alumnes i oferta de places la trobareu al web
del Departament d’Ensenyament.

PROCEDIMENT: La inscripció es realitza obligatòriament a través de l’aplicatiu de preinscripció. Llegiu atentament tota la
informació que hi trobareu abans de tramitar la vostra sol·licitud.

CALENDARI ABREUJAT:

 Període de preinscripció:
o Preinscripció telemàtica: des de les 9 h de l'1 de setembre fins a les 14 h del 5 de setembre de 2016.
o Preinscripció telemàtica amb suport presencial al centre: 5 de setembre de 2016 de 10 a 13 h.

 Sorteig per a l'assignació de places: 16 de setembre de 2016, a les 10 h. La consulta de resultats es pot fer a
partir de les 18 h a l'aplicació de la preinscripció.

 Període de matriculació:
o Matriculació d’alumnes admesos que s’han preinscrit a primer o a un nivell determinat superior a primer i

no han de lliurar documentació acreditativa d’exempció de test de nivell: Aquests alumnes es podran
matricular telemàticament a partir de les 9 h. del dia 17 de setembre i fins a les 24 h. del dia 21 de setembre.

o Matriculació d’alumnes admesos que s’han preinscrit a un nivell determinat superior a primer i han de
lliurar documentació al·legada per a l’exempció de test de nivell: Aquests alumnes podran lliurar la
documentació al·legada telemàticament a partir de les 9h del dia 17 de setembre i fins les 13h del dia 19 de
setembre, o bé presencialment a la secretaria del centre de 9h a 13h el dia 19 de setembre.

El lliurament telemàtic de certificats caldrà fer-lo enviant un correu electrònic a l’adreça eoi-hospitalet@xtec.cat
indicant “Acreditació de nivell” en l’assumpte del correu i adjuntant escanejada la documentació pertinent.

Els alumnes als quals el centre hagi validat la documentació presentada podran procedir a formalitzar la matrícula
telemàticament entre les 9 h. del dia 20 de setembre i les 24 h. del dia 21 de setembre.

o Matriculació d’alumnes en llista d’espera

o Matriculació d’alumnes no admesos

O Matriculació d’alumnes no preinscrits

ALUMNES QUE ES PREINSCRIUEN PER A FER TEST DE NIVELL: Informació addicional

INSCRIPCIÓ: La inscripció al test de nivell es realitza a través de l’aplicatiu de preinscripció. Abans de procedir a
realitzar la inscripció, llegiu atentament tota la normativa que trobareu en l’aplicatiu, especialment la referent al sorteig
per a la realització del test de nivell i la posterior tria de grup i horari.

DATES DE REALITZACIÓ DEL TEST DE NIVELL A L’EOI DE L’HOSPITALET:

 ANGLÈS – 8 de setembre a les 17:00 h.: Persones admeses per a fer el test de nivell d’anglès a l’EOI de
L’Hospitalet amb primer cognom que comenci per una lletra compresa entre la A i la L.

 ANGLÈS – 12 de setembre a les 17:00 h.: Persones admeses per a fer el test de nivell d’anglès a l’EOI de
L’Hospitalet amb primer cognom que comenci per una lletra compresa entre la M i la Z.

 ANGLÈS – 9 de setembre a les 11:00 h.: Persones admeses per a fer el test de nivell d’anglès a l’EOI de
L’Hospitalet que no puguin presentar-se a la prova de tarda corresponent.

 ALEMANY, FRANCÈS I ITALIÀ – 7 i 12 de setembre a les 17:00 h. i dia 8 de setembre a les 11:00 h. : Les
persones admeses per a fer el test de nivell d’alemany, francès i/o italià a l’EOI de L’Hospitalet podran escollir entre
les tres dates previstes i presentar-se a la convocatòria que millor s’ajusti a les seves necessitats horàries.

A més d’en aquestes dates, també es realitzaran proves de nivell d’aquests tres idiomes obertes al públic en
general a partir del dia 27 de setembre durant l’horari d’atenció al públic de secretaria. Els interessats podran
sol·licitar la prova a consergeria a la seva arribada al centre.

PREUS MATRÍCULA OFICIAL CURS 2016-2017

ACCÈS A L’APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ

http://www.xtec.cat/centres/a8044582/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/
http://www.xtec.cat/centres/a8044582/docs/nous%20norm%20espera.pdf
http://www.xtec.cat/centres/a8044582/docs/nous%20norm%20exclosos.pdf
http://www.xtec.cat/centres/a8044582/docs/nous%20norm%20nopreins.pdf
https://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/index.php
http://www.xtec.cat/centres/a8044582/docs/taxes preins.html

