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PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022
1- DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ

Nivells Inici de la
preinscripció

Fi de la
preinscripció

Data  límit
d’enviament

documentació

A1 i resta de nivells
amb o sense
acreditació

3 de setembre a les
9.00 h

10 de setembre a les
21.00 h

15 de setembre a les
23.00 h

PROVES D’ANIVELLACIÓ
alumnes amb coneixements de l’idioma i que no puguin acreditar el nivell

Anglès Prova en línia disponible durant el període de
preinscripció

Resta d’idiomes Presencial dia 10 de setembre
Confirmar assistència a l’adreça de correu
electrònica: matrícula@eoimao.com

Francès Pendent

Català Pendent

Alemany Pendent

Italià Pendent

Important:

1. En el cas d’anglès feu la preinscripció i marqueu “prova d’anivellació online”.

2. En cas que tingueu coneixements de l’idioma que voleu cursar, comproveu

primer les acreditacions reconegudes i adjunteu el document en format pdf al

correu electrònic que us indiquem a l’apartat 2. Marqueu en la preinscripció el

nivell al qual voleu accedir.

3. En cas de no tenir acreditació reconeguda i voleu accedir per la prova de nivell

presencial, feu la preinscripció i, on indica curs, marqueu “Prueba de nivel”.

Envieu un correu electrònic a matricula@eoimao.com indicant la vostra

assistència a la prova de l’idioma i l’hora. En rebreu confirmació per part nostra.
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2- DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Important: Heu de fer arribar els següents documents en un  ÚNIC correu
electrònic a matricula@eoimao.com

1. Resguard de la preinscripció online d’anglès.

2. Fotocòpia DNI o NIE i còpia del passaport en vigor en format pdf.

3. En cas de tenir els coneixements de l’idioma reconeguts, adjunteu acreditació

del nivell en format pdf.

Rebreu un correu electrònic per part nostra per confirmar que tot és correcte. La preinscripció no es

considerarà formalitzada si no heu enviat tota la documentació en les dates establertes i hàgiu rebut la

nostra confirmació per correu electrònic. Utilitzeu el següent format per indicar l’assumpte del correu

Preinscripció+nom+cognom

3- COM FER LA PREINSCRIPCIÓ ON-LINE

Aneu a l’enllaç per fer la preinscripció online i seguiu totes les passes!

Important: Descarregueu el document per després adjuntar-lo al correu electrònic

Una vegada enviada la documentació, rebreu el correu nostre de confirmació i us

matriculareu seguint aquest calendari

CALENDARI PROCÉS D’ADMISSIÓ

15 de setembre Publicació llista provisional d’admesos i llista
d’espera

De 15 al 17 de setembre Període de reclamació de les llistes provisionals

23 de setembre Resolució de les reclamacions presentades

23 de setembre Publicació de les llistes definitives d’admesos i en
llista d’espera

Matrícula telemàtica Del 24 al 30 de setembre
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