Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes del Prat
RECORDATORI FINAL CURS 2016-17
1.- Exàmens finals
Les dates dels exàmens escrits es troben a la pàgina web d’escola (www.eoidelprat.com) i al tauler
d’anuncis. Si encara no sabeu la data de l’examen oral poseu-vos en contacte amb el vostre professor,
via Moodle o correu electrònic eoielprat@xtec.cat.

2.- Publicació de resultats i atenció a l’alumnat





Els resultats de tots els exàmens de 1er, 2n i 4rt nivell es publicaran el dia 21 de juny a partir
de les 17:00 hores on-line (trobareu un enllaç a la nostra pàgina web) i al tauler d’anuncis de
l’escola.
L’atenció a l’alumnat serà el 22 de juny de 17:00-20:00
Els resultats de tots els exàmens de certificacions (3er, 5è, C1) es publicaran el dia 26 de
juny a les 00:01 on-line (trobareu un enllaç a la nostra pàgina web) i al tauler d’anuncis de
l’escola.
L’atenció a l’alumnat de 3er, 5è i C1 seran els següents dies:
26 de juny de 12.00-14.00
27 de juny de 17.00-20.00
28 de juny de 11.00 -12.00

3.- Materials de préstec
Per tal de poder matricular-se el curs vinent, cal que l’alumnat hagi retornat tot el material agafat en
préstec de la biblioteca i del centre d’autoaprenentatge abans del dia 26 de maig de 2017.
4.- Matrícula curs 2017-18
La matrícula dels antics alumnes es realitzarà durant el mes de juliol via telemàtica. Ja podeu trobar
tota la informació i l’enllaç a l’aplicatiu a la pàgina web de l’escola (www.eoidelprat.com). Les
incidències de la matrícula on line es resoldran els dies 13 i 14 de juliol presencialment a l’escola.
IMPORTANT: No es matricularà cap antic alumne durant el mes de setembre.
Us desitgem bon final del curs.
Equip directiu EOI del Prat
El Prat de Llobregat, 23 de maig de 2017

