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CURS: 2018-19

MATRÍCULA DE LES DARRERES VACANTS:

TUTORIAL: COM TRIAR PLAÇA
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INSTRUCCIONS PER A TRIAR PLAÇA

1) Per triar una vacant, ha d’anar a la pàgina web:

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1

Li aconsellem que es desi l’adreça de la pàgina web a dalt esmentada al seu navegador
per tal de no haver de passar per la pàgina web de l’EOI de Palma i perdre temps
innecessari.

2) Quan introdueixi el seu DNI o NIE li sortirà la següent pantalla de comprovació
de dades. El format de la data és dd/mm/aaaa:

3) Depenent de si vostè ja és o ha estat alumne del centre, haurà d’omplir algunes
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dades personals. Les dades obligatòries per a nous alumnes són: DNI o NIE,
llinatges i nom [separats per una , (coma)], data de naixement (en format
dd/mm/aaaa), núm. de telèfon (sigui fix o mòbil) i una adreça de correu
electrònic. No fa falta que ompli la resta de dades.

4) Ha de clicar a “Matricular-me”

5) A continuació, haurà de triar una plaça de les vacants que quedin desplegant les
següents categories dels menús:

Idioma: triï l’idioma.
Nivell: trïi el nivell corresponent (Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 o C2)
Curs: Trïi el curs.
Tipus alumne: ha de triar entre “antic” i “nou” a efectes de pagament
Tipus taxa: ha de triar entre “ordinària” (la taxa normal), “desempleat”, “família
general” i “família especial” per a famílies nombroses, discapacitat, víctima de
violència de gènere o víctima de terrorisme.
Plantilla: ha de triar entre primer idioma o següent idioma (si vostè ja està matriculat
d’un altre idioma).
Cliqui a “Continuar”.

6) Ha de triar horari i revisar que tot estigui correcte per poder continuar.
Nota:
Trobarà vostè la ubicació i els horaris al document que hem publicat ja a la
nostra pàgina web. També hi hem publicat un document on s’indica la ubicació
dels edificis en un plànol i els autobusos de l’EMT que passen per la zona.

7) Cliqui a “validar” i el programa li emetrà un resguard en pdf. Li recomanem que
el desi al seu ordinador.
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8) Asseguri’s de complir els requisits per triar la plaça.
Si tria una plaça de nivell superior a Bàsic 1 o Bàsic 1.1:
a) haurà de lliurar en el centre una papereta o un certificat d’una EOI justificant
el nivell,
b) el centre haurà de comprovar en la llista de la prova d’anivellació en quin
nivell li han classificat./haurà de lliurar en el centre còpia del resguard de la
prova d’anivellació online.
c) en el cas d’al·legar el Títol de Batxiller: haurà de lliurar fotocòpia del llibre
d’escolaritat o certificat del centre on consti la primera llengua estrangera
cursada al batxillerat.

MOLT IMPORTANT: No oblidi imprimir les dues còpies: una se la
quedarà el centre i l’altra és per a vostè una vegada segellada
(serà el seu resguard).


