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1.  
2.  

ANNEX 1
Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial per al curs 2022-2023

JUNY-JULIOL 1ra fase

Des de les 9:00 h del 7 de juny a les 23:59 h del 16 de
juny

Preinscripció telemàtica:

A1 > Alumnes sense cap coneixement de l'idioma 
Resta de nivells > Alumnes amb coneixements de l'idioma:

Amb certificat acreditatiu* del nivell anterior al sol·licitat
Amb el resultat d'una prova d'anivellació - (  a anglès ** i presencial a la resta dels idiomes).online

*Acreditacions que constin a l'annex 2 de la Resolució del conseller de dia 26 de maig de 2022.
** La prova  estarà disponible durant tot el procés de preinscripcióonline

17 de juny Prova de nivell presencial (tots els idiomes menys anglès )

20 de juny Sorteig per determinar l'ordre d'admissió

27 de juny Publicació dels llistats provisionals

Del 28 de juny a 1 de juliol Període de reclamacions als llistats provisionals

6 de juliol Resolució de les reclamacions presentades

8 de juliol Publicació de les llistes definitives de sol·licitants amb plaça assignada i en llista d'espera

De l'1 al 22 de juliol*
 
* Cada EOI publicarà l'horari, els terminis i les
condicions de matrícula a la seva pàgina web.

Matriculació telemàtica: 
 

Alumnat oficial de l'EOI ‘apte' que promociona de nivell/curs a la convocatòria ordinària 
Admesos i llista d'espera
Sol·licitants no preinscrits (segons places disponibles)

SETEMBRE-OCTUBRE 2na fase

Del 2 al 30 de setembre
 
*Cada EOI publicarà l'horari, els terminis i les
condicions de matrícula a la seva pàgina web.

Matrícula telemàtica:

Alumnat oficial de l'EOI al curs 2021/2022 que promociona, certifica o repeteix
Sol·licitants amb plaça assignada i llista d'espera
Altres situacions i matrícula dels no preinscrits segons disponibilitat

Cada EOI ho publicarà la data a la seva  pàgina web Prova d'anivellació presencial (tots els idiomes menys anglès)

14,15,16 i 28, 29, 30 de setembre Prova  d'anivellació d'anglèsonline

Del 3 al 15 d'octubre Proves d'anivellació i matrícula de les darreres vacants segons disponibilitat de cada centre

  4 d'octubreInici de curs:
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