
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

     Escola Oficial d’Idiomes  
     L’Hospitalet de Llobregat 
 

PROCÉS D’ADMISSIÓ DE NOUS  ALUMNES CURS 2016-2017:  

Adjudicació de vacants a preinscripcions en llista d’espera 

 (Nivells bàsic, intermedi i avançat)  

ADJUDICACIÓ DE VACANTS: 

1. Un cop acabat el procés de matrícula dels alumnes admesos en el sorteig del dia 16 de setembre 
queden algunes places vacants que es posaran a disposició de les persones preinscrites que es trobin 
en llista d’espera i s’adjudicaran segons l’ordre determinat pel sorteig del dia 16 fins a exhaurir vacants. 
Recordem que les preinscripcions en llista d’espera no tenen plaça garantida. 

2. La matrícula de les persones preinscrites en llista d’espera tindrà lloc el dia 23 de setembre, d’acord 
amb el següent horari: 

ANGLÈS 1: 10:00 h. 

ANGLÈS 2: 10:45 h. 

ANGLÈS 3: 11:45 h. 

ANGLÈS 4: 12:15 h. 

ANGLÈS 5: 12:15 h. 

FRANCÈS 1: 12:30 h.. 

ALEMANY 1 i 2: 13:00 h. 

ITALIÀ 1: 13:30 h. 

3. El nombre de vacants dels diferents idiomes i cursos es podran consultar a l’apartat “Horaris curs 2016-
2017” a partir de les 15 h. del dia 22.  

4. No podran optar a aquestes places les persones que van ser admeses en el sorteig del dia 16 i 
no van formalitzar la matrícula durant el període corresponent. 

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: 

5. Les places de cada idioma i nivell s’adjudicaran seguint l’ordre de la llista d’espera sempre i quan el 
sol·licitant o la persona que el representi estigui present a l’hora establerta i porti la documentació 
necessària per matricular-se. 

6. Si algú no està present quan se’l crida, no podrà formalitzar la matrícula fins que no ho hagi fet la 
totalitat dels sol·licitants del torn corresponent. Un cop acabat el procés d’adjudicació de vacants a la 
llista d’espera, a les 14:00 del dia 23,  les places no ocupades passaran a disposició de les persones 
preinscrites que van resultar no admeses en el sorteig del dia 16 de setembre. Les persones en llista 
d’espera que no haguessin formalitzat la seva matrícula en el termini corresponent hauran perdut tots 
els seus drets i només podran matricular-se, en cas de vacant, a partir de les 10:00 h del  dimarts 27. 

7. Durant el període d’adjudicació de vacants als sol·licitants en llista d’espera, cada persona present 
podrà tramitar una única matrícula per idioma i curs. La matriculació pot ser tramitada per terceres 
persones, però quan la matrícula no sigui formalitzada pel sol·licitant, és imprescindible que la persona 
que el matriculi conegui el seu ordre de preferència pel que fa a tots els grups de l’idioma i curs 
corresponent. 

8. Alumnes de 3r o 4t d’ESO:  En cas de ser admesos només podran matricular-se en grups l’horari dels 
quals no coincideixi (parcialment o en la seva totalitat) amb el seu horari de classes d’ESO, i per tant, 
en el moment de la matrícula hauran de presentar un certificat del seu centre educatiu per demostrar 
aquesta no-coincidència. En cas contrari no podran matricular-se en el centre encara que hagin 
obtingut plaça en el sorteig. 

9. Per formalitzar la matrícula els sol·licitants hauran de passar per secretaria (entrada per la porta de 
l’aparcament) per reservar una plaça en un grup concret i recollir el full de pagament corresponent i 
finalment efectuaran el pagament en el Servicaixa de La Caixa en un termini de 24 hores. No realitzar 
aquests tres tràmits o no fer-ho en l’ordre indicat implicarà la pèrdua del dret a plaça. 

10. Un cop efectuada la matrícula en un grup determinat no es podran fer canvis fins que no s’obri el 
termini de sol·licitud de canvis d’horari, el dia 3 d’octubre a les 10 h. 

11. Aquells alumnes que cometin sis faltes d’assistència consecutives sense haver-les justificat prèviament 
per escrit a la secretaria podran ser canviats de grup i hora sense notificació per part del centre.  

12. Per tal de no col·lapsar la secretaria del centre, no serà possible tramitar sol·licituds de beca durant 
l’horari de matriculació.



 

 

Documents necessaris per formalitzar la matrícula 

 Fotocòpia del DNI / NIE o passaport. 

 Resguard de la preinscripció. 

 Original i fotocòpia de la certificació que permet l’accés a un nivell superior 
a primer (si escau). 

 Alumnes amb estudis previs de l’idioma en una altra EOI: original i fotocòpia 
de la certificació acadèmica dels estudis cursats. 

 Original i fotocòpia del certificat de notes del batxillerat on consti la primera 
llengua estrangera cursada (alumnes que accedeixen directament al tercer 
curs per haver aprovat el batxillerat l’any 2016 o 2015). 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o de la documentació 
que dóna dret a la bonificació o exempció del pagament de la  taxa o preu 
públic (si escau). 

 Alumnes menors de 16 anys: Certificat del centre o llibre d’escolaritat on 
consti l’idioma cursat en l’ESO com a primera llengua estrangera per tal de 
poder demostrar que es tracta d’un idioma diferent al que volen cursar a 
l’EOI. 

 Alumnes de 3r o 4t d’ESO: Certificat del seu horari de classes expedit pel 
centre on estiguin  cursant l’ESO  

MOLT IMPORTANT:  Recordem que en cas de ser admesos, els nous alumnes hauran 
d’aportar TOTA la documentació el dia i hora de matriculació que se’ls assigni. No fer-ho 
implicarà no poder formalitzar la matrícula. 

 

 

Taxes i preus públics (1) de matrícula oficial curs 2016-2017 

      Ordinària:    275,00 €  (taxa/preu públic) + 30 €  (aportació alumnat) 
 1ª repetició (2):    357,50 €  (taxa/preu públic) + 30 €  (aportació alumnat)               
 2ª repetició (2) :   495,00 €  (taxa/preu públic) + 30 €  (aportació alumnat) 

                    (1)   Preu públic: 1r i 2n curs (nivell bàsic) i nivell C1 
                 (1)   Taxa: 3r curs (nivell intermedi) i 4t i 5è curs (nivell avançat) 

                              (2)     Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat 

   Sobre l’import de la taxa o preu públic es podran aplicar les bonificacions  i exempcions establertes 
per la normativa vigent. 


