PRESENTACIÓ
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) d’Olot – Ripoll és un
centre públic, no Universitari, que depèn del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, dedicat a l’ensenyament d’idiomes moderns.
L’EOI d’Olot - Ripoll també gestiona les úniques
certificacions acadèmiques oficials reconegudes arreu
de l’Estat espanyol. Les proves poden realitzar-se en
règim oficial o lliure.
Hi ha universitats que reconeixen els certificats com a
crèdits de lliure elecció.

IDIOMES QUE S’IMPARTEIXEN A L’EOI Olot - Ripoll
OLOT
______
ALEMANY:
A1, A2 i B1
ANGLÈS:
A1, A2, B1, B2.1, B2 i C1
FRANCÈS:
A1, A2 i B1
RIPOLL_____________________________
ANGLÈS:
A1, A2, B1, B2.1, B2
FRANCÈS:
A1, A2 i B1

PROCÉS DE
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 2018-19 (ordre d’actuació)

1. PREINSCRIPCIÓ
Del 3 al 6 de setembre fins 15.00h: ONLINE al web.

•

6 de setembre de 9.30h-15.00h: ONLINE, suport
PRESENCIAL a l’EOI Olot i Ripoll (cal portar DNI,

Alumnes preinscrits a un nivell superior a 1r que tenen
certificat acreditatiu d’equivalència, adjunteu el
certificat a l’aplicatiu o envieu-lo a: gestio@eoiolot.cat
Tràmit obligatori. (l’EOI validarà el certificat).

2. TEST DE NIVELL

•

•

TEST DE NIVELL a l’ESCOLA D’OLOT I A LA DE RIPOLL
(prèvia preinscripció) Cal portar DNI/NIE o passaport:
12 de setembre
17.00h
18.00h

Oral a partir de les 19.00h
Oral la mateixa tarda

18.00h

Oral la mateixa tarda

13 de setembre
ALEMANY: Escrit

•

Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de
2018).
A partir dels 14 anys també es pot estudiar un
idioma diferent del que es cursa com a primera
llengua estrangera a l’ESO.

Del 17 a partir de les 12.00h al 19 de setembre fins
a les 13.00h:
Consulteu a l’aplicatiu de preinscripció:
- NIVELL OBTINGUT AL TEST DE NIVELL
- SELECCIONEU GRUP/HORARI per a seguir en
el procés d’assignació de plaça

19 de setembre a partir de les 18.00h: Publicació
d’assignació de places a l’aplicatiu de preinscripció.

24 de setembre a partir de les 12.00h: Publicació
de places lliures, al web o cartellera de l’EOI.
CONSULTEU DATES DE MATRÍCULA DE PLACES
LLIURES AL NOSTRE WEB www.eoiolot.cat

PER ACCEDIR AL NIVELL C1 D’ANGLÈS l
ATENCIÓ. Cal accedir a l’aplicatiu específic del nivell C1 a
través del web www.eoiolot.cat
•

Del 3 al 6 de setembre fins 15.00h: Preinscripció

ONLINE al web.
•

•
•

6 de setembre 9.30h-15.00h: Preinscripció ONLINE
amb suport presencial a l’EOI Olot.
7 de setembre a les 18.00h: Consulteu el centre on
fer la Prova d’Ordre.
13 de setembre: Prova d’Ordre a l’EOI Olot (cal
acreditar el nivell B2):
ANGLÈS: Escrit

•

15.30h

Oral a partir de les 16.45h

19 de setembre a les 18.00h: Consulta de resultats a

l’aplicatiu.
•

3. CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
•

26 i 27 de setembre: Alumnes en llista d’espera,
matrícula ONLINE a través de l’aplicatiu de
preinscripció.

MATRÍCULA DE PLACES LLIURES
•

7 de setembre 18.00h: Consulteu el centre
adjudicat per fer el Test de Nivell a l’aplicatiu de
preinscripció.

ANGLÈS: Escrit
FRANCÈS: Escrit

El curs comença el 26/27 de setembre de 2018.

•

•

Per a tot l’alumnat que vol accedir a un nivell superior a
1r i no té un certificat acreditatiu.
•

Del 19 a partir de les 18.00h al 21 de setembre:
Matrícula ONLINE i posterior pagament per
ServiCaixa o ONLINE en un termini de 24 hores,
passat aquest temps queda anul·lada la matrícula.

5. MATRÍCULA DE LLISTA D’ESPERA

passaport o NIE).

Els cursos s’ofereixen en horari altern de tardes, amb 2
hores i 15 minuts de classe dos dies a la setmana
(dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

REQUISITS PER ESTUDIAR A L’EOI

MATRÍCULA TELEMÀTICA d’alumnes admesos a
través de l’aplicatiu de preinscripció.
•

•

La durada de cada curs és d’un mínim de 130 hores/anuals

HORARIS

4. MATRÍCULA

Del 19 a partir de les 18.00h al 21 de setembre:

Matrícula ONLINE.
•

24 de setembre a partir de les 12.00h: Consulta de
places lliures i de dates de matrícula presencial.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’OLOT-RIPOLL

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
ALUMNAT NOU

ATENCIÓ!
•

Totes les gestions de matrícula
s’han de fer ONLINE. RECORDEU
LA CONTRASENYA QUE US
CREEU PER A FER LES GESTIONS.

•

L’enllaç el trobareu al web de
l’EOI d’Olot. www.eoiolot.cat

INFORMACIÓ

Seguiu els passos que us indica
l’aplicatiu.

www.eoiolot.cat

•

CURS 2018-2019

ESCOLA OFICIAL D’IDOMES D’OLOT
Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 2n pis
17800 Olot – Girona · Tel. 972 262 108
info@eoiolot.cat www.eoiolot.cat
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE RIPOLL
(a l’Institut Abat Oliba)
Crta. de Barcelona, 57 17500 Ripoll – Girona
Tel. Informació i gestions 972 262 108
info@eoiolot.cat www.eoiolot.cat

ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES

