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Calendari de matrícula d’antics alumnes PIA
curs 2017-2018 JULIOL 2017
Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma l’alumnat haurà fer la matrícula pròpia via
telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que
s’hi descriuen:
ALUMNES
ACCÉS AL NIVELL C1
Dilluns 3 de
juliol

Alumnes de 5è del curs 2016-17
Alumnes 4t del curs 2016-17 que
que hagin aprovat la prova de
han obtingut la qualificació
certificat de nivell Avançat amb una d’APTE/A
nota de 75-100 punts.

Alumnes de 5è del curs 2016-17
Dimarts 4 de que hagin aprovat la prova de
juliol.
certificat de nivell Avançat amb una
nota de 65-74.99 punts.

Dimecres 5
de juliol.

ACCÉS A 4t i 5è

Alumnes de C1 del curs 2016-17
NO PRESENTAT/ADA, NO
QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A o
que van fer RENÚNCIA de
matrícula

Alumnes de 4t i 5è del curs 2015617 que han obtingut la qualificació
de NO APTE/A, NO
QUALIFICAT/DA o NO
PRESENTAT/DA.
Alumnes de 4t i 5è del curs 201617 que van fer RENÚNCIA de
matrícula.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola
http://www.eoisantacoloma.org/ on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula.
Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini el dia i hora que s’indica al calendari, sense tancar
l’anterior franja.
En els casos dels alumnes repetidors, els quals hauran de pagar l’import de la taxa o preu
públic de segona matrícula, l’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial –
Curs 2017-2018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o
caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24.00 h a partir de la formalització
de la matrícula telemàtica.

