
Formulari d’inscripcio on-line EOIES
A continuació us explicam les passes per emplenar el formulari d’inscripció al programa
EOIES. Haureu de repetir aquest procés per cada idioma i nivell en que us matriculeu.

1.- Introducció del document d'identificació

Introduïu el número de DNI i la lletra. En cas d’alumnes amb NIE, a la primera casella han
d’introduir la lletra incial i el número, i a la segona la lletra final



2.- Comprovació de la identitat

Si ja estau dins el sistema, perquè us heu matriculat a un any acadèmic anterior, us
demanarà una (només una) de les dades següents: número d’expedient, data de naixement
o email. Introduïu una de les tres i clicau “Continuar”. Si no us apareix aquesta pantalla,
podeu passar a la passa 3.



3.- Dades personals

Ompliu la pantalla amb les dades personals, o rectificau les que estiguin malament si ja hi
surten emplenades. Marcau la casella “He llegit i accept les condicions de privacitat de
dades” i després clicau a “Següent”



4.- Selecció de l’idioma

Al desplegable “Especialitat”, seleccionau l’idioma del qual us voleu examinar. Si us
examinau de més d’un, després haureu de repetir el procés per l’altre idioma.



5.- Selecció del nivell

Al desplegable nivell, seleccionau el nivell del qual us examinau: Bàsic (per als cursos A1 i
A2) o Intermedi (per als cursos B1, B2.1 i B2.2). Enguany no s’ofereix cap curs del nivell
Avançat per al programa EOIES



6.- Selecció del curs

Seleccionau el curs per al qual us examinau, d’acord amb el que us ha indicat el vostre
centre de secundària. L’aplicació us oferirà els cursos disponibles en funció del nivell que
heu seleccionat a l’apartat anterior. Les sigles “IES” fan referència a que la inscripció és al
programa EOIES.



7.- Tipus d’alumne

Seleccionau “Nou” si és la primera vegada que us matriculau a qualque modalitat a l’Escola
Oficial d’idiomes o “Antic” en cas contrari.



8.- Tipus taxa

Seleccionau l’opció del desplegable, en funció de la vostra situació, per determinar quina
taxa heu d’abonar o si estau exempts. Si triau una opció distinta de “EOIES Ordinari”, ho
haureu de justificar documentalment.



9.- Plantilla

El desplegable us donarà les opcions que podeu triar, en funció de si sou antics o nous
alumnes, o de si us és el primer idioma en que us matriculau o el segon o posteriors. Triau
l’opció que pertoqui.

Després clicau a “Continuar”.



10.- Confirmació de les dades de matrícula

A la pantalla següent, us apareixerà un resum de la vostra matrícula. Al desplegable “Grup”
heu de triar l’opció que pertoqui, en funció del centre de secundària on cursa estudis
l’alumne.

Després marcau la casella “He llegit i estic d’acord amb les dades introduïdes” i, a
continuació, clicau “Validar”.



11.- Resguard de la inscripció on-line

L’aplicació us generarà tot seguit el resguard de la inscripció on-line; aquest és el document
que heu de fer arribar al vostre centre de secundària, en la manera que us hagi especificat.
Teniu l’opció de guardar aquest document, en format pdf, així com d’imprimir-lo. Una vegada
generat aquest resguard, la inscripció on-line ja està finalitzada.

Recordau que perquè es consideri formalizada la matrícula, cal lliurar tota la documentació
especificada dins el termini.


