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

Places vacants 1-15 d’octubre 2019

RELACIÓ DE PLACES VACANTS:

Podeu consultar en quins grups queden vacants a l’apartat “Horaris curs 19-20” del nostre web.
Aquesta informació s’actualitzarà periòdicament. Entre actualitzacions podeu consultar a secretaria la
disponibilitat de vacants.

HORARI DE SECRETARIA / MATRICULACIÓ:

De 10 a 13 h i de 17 a 20 h de dilluns a dijous, i de 10 a 13 h els divendres.

El període de matriculació finalitzarà el dia 15 d’octubre.

ACCÈS ALS DIFERENTS NIVELLS:

a) Nivell inicial: Podeu fer la matrícula directament en un grup del nivell A1 on hi hagi vacants.

b) Accés als cursos superiors a A1 (excepte C2.1):

- Si teniu un curs d’EOI aprovat us podeu matricular en el curs següent.

- Si teniu una acreditació documental vàlida del nivell de llengua us podeu matricular en el curs pel
qual aquesta acreditació us habiliti. Podeu consultar el llistat d’acreditacions vàlides en aquest enllaç.

- Si heu realitzat la prova de nivell en una EOI catalana durant el mes de setembre us podeu matricular
en el curs corresponent. Us cal portar el comprovant del resultat d’aquesta prova.

- Si voleu tornar a fer un curs d’EOI ja superat podeu tramitar una matrícula d’actualització. Consulteu
l’apartat corresponent de la pàgina principal.

- Si no esteu en cap de les situacions anteriors, heu de realitzar una prova de nivell en les següents
dates:

Alemany / Francès / Italià: 1- 15 octubre, durant l’horari de matriculació.

Anglès: Divendres 4, 11 h / Dimarts 8, 16 h. / Dimecres 9, 16 h

c) Accés al nivell C2.1:

Només per les persones que han obtingut el certificat del nivell C1 en una EOI catalana durant el curs
2018-2019.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:

1. 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.

2. Alumnes de 3r o 4t d’ESO: 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.

3. Per formalitzar la matrícula els sol·licitants hauran de fer el pagament als caixers automàtics de
CaixaBank en un termini de 24 hores. No fer-ho implica l’anulació automàtica de la matrícula.

4. Un cop efectuada la matrícula en un grup determinat només es podran fer canvis mitjançant una
sol·licitud de canvi d’horari.

El termini de sol·licitud de canvis d’horari s’obrirà el dia 1 d’octubre a les 10h.

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

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/


Documents necessaris per formalitzar la matrícula

 Fotocòpia del DNI / NIE o passaport.

 Original i fotocòpia de la certificació que permet l’accés a un nivell superior a primer
(A1), 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 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


