GUIA PER A LA TRAMITACIÓ ON-LINE DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
(Per a qualsevol aclariment relatiu a tràmits, terminis, requisits, documentació a aportar al
centre, etc consultau la web)
1- Accés a la web de l’EOI MANACOR mitjançant el següent enllaç:
https://www.eoimanacor.com/
2- A la pàgina d’inici, a l’apartat de Tràmits, a la part esquerra, clicareu sobre el requadre de
“Preinscripció 2018-2019” per accedir-hi a la secció de la web dedicada a la preinscripció.

3- Clicant a l’opció “Passa 1: Sol·licitud plaça on-line” s’obrirà una finestra dirigida cap a la
plataforma web a on realitzarem la sol·licitud on-line.

La direcció d’aquesta plataforma és la següent:
https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes/
4- A aquesta pàgina, per identificar-nos ens trobarem dos enllaços. Abans de poder entrar
haureu de llegir la informació i les instruccions relatives al procés d’admissió i marcar la casella
amb la qual ho verificau i que vos hi voleu inscriure.
1) Accés com a “Nou Usuari”: Destinat a aquelles persones que no hi tenen expedient
obert a l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor.
2) Accés per a les persones que han realitzat el procés d’admissió en qualsevol dels anys,
i per aquelles que, dins l’actual procés d’admissió, vulguin realitzar una segona sol·licitud
o realitzar la prova d’anivellació d’anglès on-line.

5- Si accediu com a “Nou Usuari”, en primer lloc la plataforma demana la data de naixement i
el DNI/NIE (amb lletra/lletres). Continuareu el tràmit prement el botó “Següent”.

6- Dades personals. Emplenau les vostres dades personals. Totes les dades marcades amb
l’asterisc (*) impliquen l’obligatorietat d’emplenar-les.

La contrasenya, pregunta i resposta secreta, serveixen per accedir amb posterioritat a la vostra
zona privada (quan accediu per l’accés “Identificació).
Verificarem la casella per incloure les vostres dades personals al fitxer d’ús exclusiu de l’Escola
Oficial d’Idiomes i finalment premem el botó “Desar per continuar.

La plataforma en aquest punt donarà l’opció per imprimir la contrasenya, pregunta i resposta
secreta.
7- PREINSCRIPCIÓ.
A continuació podreu triar l’idioma, curs o prova d’anivellació i el centre a on vos voleu
inscriure (El lliurament de la documentació de les preinscripcions de Manacor i Capdepera s’ha
de realitzar a la secretaria de l’EOI Manacor).

En el cas de triar l’opció de “PROVA D’ANIVELLACIÓ”:
A) Si l’idioma triat és anglès, la prova es realitza on-line (trobareu l’explicatiu a continuació).
B) Si triau francès o alemany la prova es realitzarà dia 18 de maig a l’EOI Manacor. Quan
realitzeu la prova, la preinscripció quedarà actualitzada al nivell resultant.
8- Resguards.
Un cop s’ha formalitzat la preinscripció apareix a la plataforma, segons sigui el cas, la següent
pantalla:

Ara ens dona les següents opcions:
A) Imprimir els resguards (còpia per vosaltres i una còpia per secretaria), prement a “Obtenir
resguard”. Ambdós resguards, juntament amb la resta de documentació que en cada cas es
demani, els haureu de lliurar a la secretaria de l’EOI.
B) Realitza una segona preinscripció, prement a “Segona preinscripció”.
C) Accedir a realitzar la prova d’anivellació d’anglès, si heu triat aquesta opció. El resguard amb
el resultat de la prova ho aconseguireu en finalitzar la prova.
8- PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS.
Al resguard de sol·licitud d’inscripció surt reflectit el núm. d’inscripció per a realitzar la prova
d’anivellació online. És una referència única i exclusiva per a cada alumne i, juntament amb el
vostre núm. de DNI, l’emprareu per identificar-vos al moment que desitgeu començar la prova.
Prement al botó “Accés Prova d’anivellació Online” la plataforma vos enviarà al lloc on es

realitza la prova. A aquest lloc web trobareu l’explicatiu complet de com està estructurada la
prova:

a) La part Demo, que és obligatòria realitzar-la, servirà per conèixer com i de quina forma es
realitzarà la prova. També es realitzarà una prova de so i per obrir arxius PDF. Així mateix, des
del moment que hagueu iniciat la prova Demo la podreu interrompre per passar directament a
la part obligatòria. Finalment verificarem la casella conforme hem llegit tota la informació i es
mostraran les caselles per introduir el núm. DNI i d’inscripció.
b) La part obligatòria consta de 80 preguntes /exercicis, a realitzar dins un termini màxim de 50
amb una puntuació màxima de 80 punts. Un cop començada la prova NO es podrà tancar i
continuar en un altre moment, s’ha de finalitzar a la mateixa sessió. Amb la puntuació
obtinguda:
- Amb 0 a 16 punts donaria accés a Bàsic 1 (A1).
- Amb 17 a 31 punts donaria accés a Bàsic 2 (A2).
- Amb 32 a 41 punts donaria accés a Intermedi 1 (primer curs de B1).
- Amb 42 a 51 punts donaria accés a Intermedi 2 (B1).
- Amb 52 a 67 punts donaria accés a Avançat 1 (primer curs de B2).
- Amb 68 a 80 punts donaria accés a Avançat 2 (B2).
- A partir de 73 punts o més tindreu accés a realitzar la prova optativa.

c) La part optativa està destinada per aquells alumnes que segons el resultat de la part
obligatòria de la prova puguin accedir a la prova optativa, que hagin obtingut 73 punts o més,
puguin accedir als nivells C1 i C2. Consta de 14 preguntes a realitzar en 25 minuts. El barem de
puntuacions és el següent:
-

Amb 0 a 3 punts donaria accés a Avançat 2 (B2).
Amb 4 a 8 punts donaria accés a C1.
Amb 9 a 14 punts donaria accés a C2.

Un cop finalitzada la prova a la plataforma apareix el resultat, donant opció a imprimir i
descarregar el certificat que s’haurà de lliurar amb la resta de documentació a la secretaria.

Es procedeix de la mateixa forma per aconseguir el resguard del resultat de la prova opcional.
EN CAS DE TENIR INCIDÈNCIES DURANT LA REALITZACIÓ DE LA PROVA D’ANIVELLACIÓ, ENVIAU
UN MAIL A: secretariaeoimanacor@gmail.com INDICANT LA VOSTRA IDENTITAT I EL
PROBLEMA QUE HAGUEU TINGUT.

9- PROVES D’ANIVELLACIÓ DE FRANCÈS I ALEMANY:
Les proves d’anivellació de francès i alemany es realitzaran l’horabaixa de dia 18 de maig a
l’EOI Manacor. La duració total aproximada de la prova és de dues hores i el mateix dia els
alumnes coneixeran el resultat de la prova. Per a l’horari i aula de cada de les proves les
trobarà al següent enllaç:
https://www.eoimanacor.com/prova-danivellacio-2/
10- DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:
Adjunta a la/les sol·licituds i resguards de la prova d’anivellació, si escau, haureu d’aportar a la
secretaria de l’EOI Manacor:
a) Original i fotocòpia del DNI/NIE.
b) Per acreditar que pertanyeu a la zona d’influència de l’EOI Manacor, determinada
pels municipis inclosos dins el partit judicial de Manacor, tant sigui per residència,
feina o estudis, es podran aportar un d’aquests documents, segons el cas:
- Certificat d’empadronament de l’ajuntament on residiu.
- Certificat d’empresa.
-Certificat del centre d’estudis.

El termini per realitzar el tràmit de preinscripció i la prova d’anivellació on-line d’anglès
finalitza a les 21h del dia 11 de maig.
Per lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI Manacor, el termini finalitza a les 20:30h
del dia 14 de maig.

