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MANUAL D’ACCÉS A L’APLICATIU CENTROSNET 

 

INDEX: 
 

1. Alumnes antics o alumnes nous matriculats el curs passat prèvia 

preinscripció que no recorden la contrasenya personal 2 

2. Alumnes nous matriculats el curs passat sense prèvia preinscripció 4 

3. Alumnes antics i nous que recorden contrasenya personal 6 

 

 

 

Us recomanem que activeu la vostra contrasenya personal amb 

anterioritat a la data de publicació de resultats o de matrícula per 

poder resoldre amb suficient antelació qualsevol problema que pugui 

sorgir en el procés i assegurar-vos accés el dia que ho necessiteu.  
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1- ALUMNES ANTICS O ALUMNES NOUS MATRICULATS EL CURS PASSAT PRÈVIA 

PREINSCIRPCIÓ QUE NO RECORDEN LA CONTRASENYA PERSONAL 

 

1) A la pantalla inicial de la web www.eoiosona.cat: 

a la pestanya  última notícia (matrícula antics alumnes o consulta 

notes) o sinó dins del menú IDIOMES > Assistència i qualificacions, 

cliqueu a la part inferior “generar o recuperar contrasenya personal” 

de la pantalla inicial 

 

 

2) Introduïu el DNI sense lletra i cliqueu sobre “Enviar” 

 

 

Sortirà el següent missatge indicant que hem d’anar al correu 

electrònic a seguir instruccions: 

http://www.eoiosona.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoiosona/consulta-assistencia-i-qualificacions/
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3) Rebreu un correu electrònic per canviar la contrasenya 

 

4) Creeu la nova contrasenya i rebreu el missatge que la 

contrasenya ha estat activada amb èxit. 

 
 

5) Aneu a la pantalla inicial  i introduïu les dades d’accés: 

Usuari: data de naixement dd/mm/aaaa 

Contrasenya: DNI o NIE sense lletra final 

Contrasenya personal: contrasenya creada 

 

Cliqueu sobre “Entrar” 

 

Haureu entrat dins de l’aplicació on podreu consultar faltes 

d’assistència, notes i matricular-vos en línia. 
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2- ALUMNES NOUS MATRICULATS EL CURS PASSAT SENSE PRÈVIA 

PREINSCRIPCIÓ 

 

1) A la pantalla inicial de la web www.eoiosona.cat: 

a la pestanya  última notícia (matrícula antics alumnes o consulta 

notes) o sinó dins del menú IDIOMES > Assistència i qualificacions, 

 

A la pantalla inicial  i introduïu les dades d’accés: 

Usuari: data de naixement dd/mm/aaaa 

Contrasenya: DNI o NIE sense lletra final 

Contrasenya personal: deixar aquest camp en blanc 

 

Cliqueu sobre “Entrar” 

 

 

 

2) Creeu una contrasenya (entre 6 i 10 caràcters). Us apareixerà 

una adreça de correu electrònic on s’enviarà l’activació 

d’aquesta contrasenya. 

 

http://www.eoiosona.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoiosona/consulta-assistencia-i-qualificacions/
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3) Rebreu en el vostre correu electrònic les instruccions per 

activar la nova contrasenya. Aquest enviament triga uns minuts 

i es pot donar el cas que el rebeu com a correu brossa o spam. 

 

4) Una vegada rebeu el correu d’activació per part del remitent 

DIAL SL (empresa que gestiona el programa) cal clicar a 

l’enllaç d’activació de la contrasenya. 

 

5) Rebreu el missatge que la contrasenya s’ha creat correctament. 

 

6) Aneu a la pantalla inicial  i introduïu les dades d’accés: 

Usuari: data de naixement dd/mm/aaaa 

Contrasenya: DNI o NIE sense lletra final 

Contrasenya personal: contrasenya creada 

 

Cliqueu sobre “Entrar” 

 

Haureu entrat dins de l’aplicació on podreu consultar faltes 

d’assistència, notes i matricular-vos en línia. 
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3- ALUMNES ANTICS I NOUS QUE RECORDEN CONTRASENYA PERSONAL 

 

1) A la pantalla inicial de la web www.eoiosona.cat: 

a la pestanya  última notícia (matrícula antics alumnes o consulta 

notes) o sinó dins del menú IDIOMES > Assistència i qualificacions, 

 

A la pantalla inicial  i introduïu les dades d’accés: 

Usuari: data de naixement dd/mm/aaaa 

Contrasenya: DNI o NIE sense lletra final 

Contrasenya personal: contrasenya activada anteriorment 

 

Cliqueu sobre “Entrar” 

 

 

 

 

Haureu entrat dins de l’aplicació on podreu consultar faltes 

d’assistència, notes i matricular-vos en línia. 

 

 

 

 

http://www.eoiosona.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoiosona/consulta-assistencia-i-qualificacions/

