
EOI DE PALMA. THAT'S ENGLISH 2021-2022 08/10/2021

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

matrícula.

DATES DE MATRÍCULA

Del 7 de setembre al 29 d'octubre (inclosos els alumnes que van estudiar That’s English

en cursos anteriors al 2020-2021)*. La matrícula on-line s'activarà el dia 7 de setembre a

les 10:00 hores i es desactivarà el dia 29 d'octubre a les 20:00 hores.

* Si vostè va estudiar That s English amb un pla anterior al de 2018 (plans 2011, 2008 i

1993), podeu consultar amb Secretaria de That's English (telèfon: 663 30 37 58, email:

eoi.palma@thatsenglish.com per confirmar quin és el nivell que li correspon amb el nou

pla (pla 2020).

SISTEMA DE MATRÍCULA

La matrícula es realitzará únicament on-line, mitjançant el següent link:
www.thatsenglish.com

1. Després de realitzar la matrícula on-line, l'alumne haurà d’enviar tota la

documentació requerida a la Secretaria de That’s English el mateix dia o

el següent dia lectiu por e-mail: eoi.palma@thatsenglish.com

2. La Secretaria de That’s English confirmarà la recepció correcta de la

documentació.

3. L’alumne haurà de venir presencialment al centre per recollir el material.



L'oferta de grups està repartida en 3 franges horàries (l'alumne haurà de

triar una franja horària):

- Matí: de 09:00 a 11.00 hores.

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

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

HORARI DE SECRETARIA: RECOLLIDA DE MATERIAL.

Del dia 7 de setembre al 29 d’octubre: d’11.00 a 16:00 hores a la Secretaria de

That's English (EOI Palma).

HORARIS DELS GRUPS DE TUTORIA

Pot consultar els horaris de tutoria a la pàgina web del centre: eoipalma.com a l’ apartat
"Tutories" mitjançant el següent link: https://eoipalma.com/icones/thats

DOCUMENTACIÓ. És necessària la següent documentació per a
formalitzar la matrícula: - Matrícula signada. -Justificant del pagament. -
En cas de descompte, acreditació del descompte (original i fotocòpia). -
Justificant de l'acreditació oficial d'haver superat el nivell anterior.
- Original i fotocòpia del o del NIE i el passaport. - Una fotografia
(només nous alumnes). - Funcionaris: certificat de personal en actiu
(s’ha de sol·licitar en personal).

NOTA DE L’ADMINISTRACIÓ DE THAT'S ENGLISH

No es retornarà l'import de la matrícula si el pack de material està obert.

No es garanteix als alumnes els horaris de tutoria; en cap cas es procedirà a la devolució del

preu de la matrícula si sol·liciten el reintegrament per aquest motiu.


