
ANNEX 1 
Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d’idiomes de 
règim especial per al curs 2021-2022 
 

JUNY-JULIOL 1ra fase 

Des de les 9:00 h del 2 de 
juny a les 21:00 h del 16 
de juny 

Preinscripció telemàtica: 
A1 > Alumnes sense cap coneixement de l’idioma   
Resta de nivells > Alumnes amb coneixements de l’idioma: 

1. Amb certificat acreditatiu* del nivell anterior al sol·licitat 
2. Amb el resultat d’una prova d’anivellació - (online a anglès 

** i presencial a la resta dels idiomes).  
*Acreditacions que constin a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
** La prova online estarà disponible durant tot el procés de preinscripció 

18 de juny Prova de nivell presencial (tots els idiomes menys anglès ) 

21 de juny Sorteig per determinar l’ordre d’admissió  

30 de juny Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera 

De l’1 al 6 de juliol Període de reclamacions a les llistes provisionals 

9 de juliol  Resolució de les reclamacions presentades 

13 de juliol Publicació de les llistes definitives d’admesos i en llista d’espera 

De l’1 al 22 de juliol 
 

Cada EOI publicarà l’horari 
i els terminis de matrícula 
a la pàgina web 

Matriculació telemàtica:   
 

Alumnat oficial de l’EOI ‘apte’ que promociona de 
nivell/curs a la convocatòria ordinària 
Admesos i llista d’espera 

SETEMBRE-OCTUBRE 2na fase 

Des de les 9:00 h del 3 de 
setembre a les 21:00 h del 
10 de setembre 

Preinscripció telemàtica: 
A1 > Alumnes sense cap coneixement de l’idioma   
Resta de nivells > Alumnes amb coneixements de l’idioma: 

1. Amb certificat acreditatiu* del nivell anterior al sol·licitat 
2. Amb el resultat d’una prova d’anivellació - (online a anglès 

** i presencial a la resta dels idiomes).  
*Acreditacions que constin a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
** La prova online estarà disponible durant tot el procés de preinscripció 

10 de setembre Prova d’anivellació presencial (tots els idiomes menys anglès)  

15 de setembre 
 

Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera (si 
s’escau) 

Del 15 al 17 de setembre Període de reclamacions a les llistes provisionals 



23 de setembre 
Resolució de les reclamacions presentades 
Publicació de les llistes definitives d’admesos i en llista d’espera 
(si s’escau) 

A partir del 10 i fins al 30 
de setembre 

 
Cada EOI publicarà l’horari 
i els terminis de matrícula 
a la pàgina web 

Matriculació telemàtica: 
- Alumnat oficial de l’EOI al curs 2020/2021 que 

promociona, certifica o repeteix 
- Admesos i llista d’espera 

 
Inici de curs: 4 d’octubre 
 

Període extraordinari de 
matrícula 

Darreres vacants  

8 d’octubre 
Prova d’anivellació presencial per a aquells idiomes on quedin 
vacants  

De l’11 al 14 d’octubre Prova online per a les vacants d’anglès 

De l’11 al 14 d’octubre Matrícula de tots els idiomes 
 


