
Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació Calendari de Preinscripció i Matrícula del curs 2021-22

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

La preinscripció es farà per internet entre les 9h del dia 31 d'agost i les 15h del 3 de setembre de 2021

NOTA:  Si no es disposa d'ordinador o connexió a Internet es podrà fer la preinscripció des de l'escola el dia  3 de setembre de 10h a 14h .

            Si no es disposa d'ordinador o connexió a Internet es podrà fer la matrícula des de l'escola el dia  17 de setembre de 10h a 14h .

Aplicatiu per a fer la preinscripció i la consulta de resultats de la prova de nivell: https://www.eoidigital.com/eoicat/alumnes 

Un cop accediu a l'aplicatiu per a fer la preinscripció és molt important que us llegiu bé les instruccions.
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Test de nivell en línia 

(anglès)                                                
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certificats exempció test si no 

s'ha fet online

Portar la documentació i 

certificats exempció test si no 

s'ha fet online

 17h  Test de nivell Nous 

alumnes                               
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Preinscripció on-line                  
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documentació i certificats 

exempció test

Preinscripció presencial de 

10h a 14h
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Test de nivell en línia 

(anglès)

 17h  Test de nivell Nous 

alumnes                               

Francès
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Selecció d'horari obligatòria 

Alemany i Francès on-line fins a les 

12h

20 21 22 23 24

Matrícula online  (persones 

preinscrites) per a les 

vacants de tots els 

idiomes de les 9.00h fins a 

les 23h59                                         

Matrícula presencial places 

vacants de les 9h00 a les 14h00  

per  a les persones NO 

preinscrites  (consultar els caps 

de departament per mail amb 

antelació per a les proves de 

nivell)

Matrícula online (persones 

preinscrites) per a les 

vacants d'anglès a 

partir de les 12h00                               

Matrícula presencial places 

vacants de les 9h00 a les 14h00  

per  a les persones NO preinscrites  

(consultar els caps de 

departament per mail amb 

antelació per a les proves de 

nivell)

Matrícula on-line 
13h Sorteig assignació de 

places amb horari (Consulta a 

partir de les 20h)

Matrícula on-line a 

partir de les 20h
 10-14h Matricula presencial

Portar la documentació i 

certificats exempció test si no 

s'ha fet online
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Consulta resultats Test de 

Nivell (Alemany i Francès) a 

partir de les 12.00
Selecció d'horari obligatòria 

on-line pels participants test 

de nivell Alemany i Francès 

(en cas d'haver-hi més d'un 

grup per nivell)

Selecció d'horari obligatòria on-

line pels participants test de nivell 

Alemany i Francès (en cas d'haver-

hi més d'un grup per nivell)

Test de nivell en línia 

(anglès)                                                
Portar la documentació i 

certificats exempció test si no 

s'ha fet online
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Matrícula on-line 

fins a les 23.59h

a les 14h
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