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 Preinscripció en línia 
+ lliurament 
documentació 
certificats exempció 
en línia o al centre 
 
A partir de les 9:00 h 
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris 
 
 

1 
Preinscripció en línia 
+ lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre.  
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris 
 
 
 

2 
Preinscripció en línia 
+ lliurament 
documentació 
certificats exempció 
en línia o al centre.  
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris 
 
 

3 
Preinscripció en línia + 
lliurament 
documentació 
certificats exempció 
en línia o al centre.  
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris 
 

4 
Preinscripció en línia 
+ lliurament 
documentació 
certificats exempció 
en línia o al centre.  
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris 
 

5  
Preinscripció en 
línea.  Fins les 15:00 
h 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre.  
  
Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Preinscripció 
presencial fins les 
14:00 h 
 
 

6 
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre. 
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Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre. 
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Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre. 
 
 

9  
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre. 
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Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línea. 
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Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línea. 
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Consulta de 
resultats test + 
escollir horaris a 
partir de les 12:00 h 
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre. 
 
Prova nivell en línia i 
escollir horaris  
 

13  
 
Escollir horaris 
 
Lliurament 
documentació 
certificats exempció  
en línia o al centre 

14  
 
Escollir horaris fins 
les 12:00 h 
 
Consulta de resultats  
sorteig i matrícula en 
línia a partir de les 
20:00 h 
 
Matrícula en línia a 
partir de les 20:00 h 
 
 

15  
 
Matrícula en línia  
 
C2.1: consulta de 
resultats i matrícula 
en línia a partir de 
les 20:00 h. 
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Matrícula en línia fins 
les 23:59 h 
 
C2.1 Matricula online 

17 
 
C2.1 Matricula online 
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C2.1 Matricula online 
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Inici de les clases 
grups dilluns i 
dimecres 
 
C2.1 Matrícula en 
línia fins les 23:59 h 

20  
 
Inici classes grups 
de dimarts i dijous   
 
Matrícula en línia de 
les places vacants 
d’anglès a partir de les 
12:00 h 
 
. 
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Matrícula en línia de 
les places vacants 
tots els idiomes de 
tots els idiomes des 
de les 9:00 fins les 
23:59 h 
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