
EOI DE PALMA. THAT’S ENGLISH 2018-2019

Places limitades. La Secretaria de That s English assignarà plaça i grup per ordre de
matrícula.

DATES DE MATRÍCULA

- ANTICS ALUMNES: del 20 al 27 de setembre (només es consideren antics alumnes
els alumnes matriculats a That’s English el curs 2017-2018).

- EMPLEATS D'AENA I PROAD: dia 28 de setembre.

- NOUS ALUMNES: del 29 de setembre al 20 d'octubre (inclosos els alumnes que van
estudiar That’s English en cursos anteriors al 2017-2018)*.

* Si vosté va estudiar That’s English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i
2008), per favor consulti amb Secretaria de That’s English (telèfon: 663 30 37 58,
email: eoi.palma@thatsenglish.com) per a confirmar quin és el nivell que li correspon
amb el nou pla (pla 2011).

La matrícula on-line s'activarà el dia 20 de setembre a les 10:00 hores i es desactivarà
el dia 20 d’octubre a les 23:59 hores.

Les tutories començaran el dia 15 d'octubre.

SISTEMA DE MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà únicament on-line, (copiar el següent link):
www.thatsenglish.com

Després de realitzar la matrícula on-line, l'alumne haurà de presentar tota la
documentació requerida a la Secretaria de That’s English (termini: el mateix dia o el
següent dia lectiu); en aquest moment, la Secretaria de That’s English li assignarà
l'horari de tutoria disponible i li farà lliurament del material del curs.

L'oferta de grups està repartida en 3 franges horàries (l'alumne haurà de triar una franja
horària):

- Matí: de 09:00 a 10.00, de 10:00 a 11:00 i de 11:00 a 13:00 hores.

- Tarda: de 16:00 a 17:00 hores, de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19 hores.

- Nit: de 19:00 a 20:00 hores i de 20:00 a 21:00 hores.

HORARI DE SECRETARIA: ASSIGNACIÓ DE TUTORIA I RECOLLIDA DE
MATERIAL. Del dia 20 de setembre al dia 20 d'octubre: de 09:30 a 16:30 hores a la
Secretaria de That’s English (EOI Palma).

HORARIS DELS GRUPS DE TUTORIA Vegeu la secció "That’s English -Tutories"
de la pàgina web de l'EOI de Palma. Es publicaran abans del començament de la
matrícula.



ACREDITACIÓ DEL NIVELL PER A NOUS ALUMNES DE THAT'S ENGLISH

Els principiants absoluts hauran de començar en Bàsic A1 (mòduls 1 i 2).

Es podrà accedir a Bàsic A2 (Mòduls 3 i 4), Intermedi 1 (Mòduls 5 i 6), Intermedi 2
(Mòduls 7 i 8), Avançat 1 (Mòduls 9 i 10) i Avançat 2 (Mòduls 11 i 12) mitjançant una
prova d'anivellament on-line a partir del dia 11 de setembre, a les 9 del matí, en el
següent link:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1272455&coduo=36&lang=ca

Vegeu la secció "That’s English - Coneixements previs d'anglès" de la pàgina web de
l'EOI de Palma. Recordeu imprimir el justificant del nivell obtingut.

Com que la prova és on-line, si obté un nivell superior al que vostè consideri que té, pot
demanar un nivell inferior. No es pot demanar un nivell superior al del resultat de la prova
d'anivellament. No es realitzaran canvis posteriors a la data de matrícula.

També es podrà accedir a Bàsic A2 (Mòduls 3 i 4), Intermedi 1 (Mòduls 5 i 6), Intermedi
2 (Mòduls 7 i 8), Avançat 1 (Mòduls 9 i 10) i Avançat 2 (Mòduls 11 i 12) amb el justificant
(certificat oficial) del curs corresponent del sistema oficial presencial, del sistema lliure
o del sistema oficial a distància.

Aquelles persones que acreditin haver cursat anglès en el Batxillerat i estar en possessió
del títol de Batxillerat podran optar entre accedir a Bàsic A2 (Mòduls 3 i 4) o a Intermedi
1 (Mòduls 5 i 6) indistintament. També poden realitzar la prova d'anivellament per
assegurar-se quin és el seu nivell real de coneixements.

Els alumnes que hagin interromput els estudis per un mínim d'un curs acadèmic
(alumnes que no hagin estat matriculats en una EOI, ja sigui en la modalitat presencial
o a distància, en el curs immediatament anterior en què volen matricular-se) i consideren
que el seu nivell ha canviat de manera notable, poden optar per ingressar de nou al
programa realitzant la prova d'anivellament.

No es pot tornar a realitzar un curs ja aprovat a l’EOI.

DOCUMENTACIÓ

És necessària la següent documentació per formalitzar la matrícula:

- Matrícula signada.

- Justificant del pagament.

- En cas de descompte, acreditació del descompte (original i fotocòpia).

- Justificant de la prova de nivell o acreditació oficial d'haver superat el nivell anterior
(excepte per a Bàsic A1).

- Original i fotocòpia del DNI o del NIE i el passaport.

- Una fotografia (només nous alumnes).

- Funcionaris: certificat de personal en actiu (sol·licitar-ho a Personal).


