~ Setembre- Octubre 2017~
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
1
MATÍ

Atenció al públic de 9.30 a 13.00h., llevat els dies de matrícula presencial o proves de nivell, que serà
per la tarda de 16.00 a 20.00h.

Preinscripció online (a
partir de les 9.00h.).
Consulteu el web de
l’escola. També dissabte
i diumenge.
Lliurament certificats per
exempció test de nivell.
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MATÍ

MATÍ

MATÍ

TARDA

MATÍ

Preinscripció online.
Consulteu el web de
l’escola.

Preinscripció online
(fins les 15:00h)
Consulteu el web de
l’escola.

Sorteig test nivell (si
escau) 10:00h.

Prova d’ordenació pels
alumnes que volen accedir
a C1 i que hagin aprovat el
nivell B2 a alguna EOI
abans del curs 2015-16 o
que tenen aquest nivell
certificat per altres
institucions. Cal lliurar el
document acreditatiu (17:00
h.).

Lliurament certificats per
exempció test de nivell.
Comença el període de
sol·licituds nou
alumnat PIA, fins al dia
15 (telemàticament al
web de l’xtec).

Lliurament certificats per
exempció test de nivell.

Sorteig prova d’ordre
per accedir C1 (si
escau)
10:00h.

Preinscripció presencial Consulta de resultats
fins les 14:00h.
18:00h.

Proves de nivell pels
alumnes d'anglès
(cognoms de l'A a l'L) que
volen accedir a segon,
tercer, quart o cinquè i de
francès (cognoms de l'M a
la Z). Examen escrit: aules
EOI, 17:00 h.

.
.

Examen oral només pels
alumnes que volen accedir
a tercer, quart o
cinquè d'anglès
i a segon de francès
en endavant: aules EOI,
18:30 a 20:30. La
convocatòria es farà durant
l'examen escrit. El dia de la
prova cal portar el DNI.
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TARDA

MATÍ

MATÍ

MATÍ

Proves de nivell pels
alumnes d'anglès
(cognoms de l'M a la Z)
que volen accedir a
segon, tercer, quart o
cinquè i de francès
(cognoms de l'A a l'L).
Examen escrit: aules
EOI,17:00 h.
DIADA
Examen oral només pels
alumnes que
volen accedir a tercer,
quart o cinquè d'anglès i
a segon de francès en
endavant: aules EOI,
18:30 a 20:30. La
convocatòria es farà
durant l'examen escrit. El
dia de la prova cal portar
el DNI.

Consulta resultats del
test i elecció d’horaris (a
l’aplicatiu de
preinscripció).
També dissabte i
diumenge.
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MATÍ

MATÍ

MATÍ

TARDA

MATÍ

Escollir horaris (fins a
les 13:00h.)

Matrícula online.

Matrícula online fins a
les 23:59h.

Prova d’ordenació escrita i
oral per l’alumnat PIA
admès que vol accedir a C1
i que ha aprovat el nivell
B2 a alguna EOI abans del
curs 2015-16 o que té
aquest nivell certificat per
altres institucions. Cal
lliurar el document
acreditatiu (17:00 h.) i
portar el DNI

Sorteig adjudicació de
les places (14:00 h).
Consulta pública a partir
de les 18:00h, a
l'aplicatiu de
preinscripció.

Publicació de les llistes
del nou alumnat PIA
admès (tots els nivells).
Web de l’xtec.

Matrícula online a partir
de les 18:00 h.

Lliurament del document
acreditatiu del nivell del
nou alumnat PIA admès
que vol accedir a 4t o 5è.
En cas de no tenir cap
document acreditatiu
l’alumnat farà una prova de
nivell (cal portar el DNI).
Examen escrit: aules EOI,
(17.00 h). En acabar es farà
l’ examen oral.
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MATÍ

TARDA

TARDA

TARDA

MATÍ

Matriculació llista
Publicació dels resultats
de les proves d’ordenació d’espera online. A partir
i de nivell (14.00h. al web de les 9:00.
de l’escola).
Prova nivell alemany
17:00h. (truqueu abans).
Matrícula PIA 4t
d’anglès (de 16.00 a
18.00h.)

Matriculació llista
Publicació de vacants i
d’espera online. Fins a matrícula presencial. De
les 23:53.
16.00 a 20.00h.
Inici classes alumnes
DLL/DC.

Matrícula presencial
últimes vacants. De 9:30
a 13.30

Inici classes alumnes
DT/DJ.

Prova nivell alemany
17:h. (truqueu abans).

Matrícula PIA 5è i C1 (de
18.00 a 20.00h.)
Presencialment a l’escola

Octubre 2017
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Matrícula monogràfics
anglès i francès: de
16:00 a 20:00 h.

Matrícula antics
alumnes alemany: de
16:00 a 20:00

Matrícula nous alumnes
alemany: de 16:00 a 20:00
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