INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2021-2022 I ALTRES TEMES DEL VOSTRE INTERÈS
Benvolguts i benvolgudes alumnes,
A continuació us informem de diverses qüestions del vostre interès relatives a la matrícula
del curs 2021-2022, així com d’altres qüestions importants:
NOTES, HORARIS VISITA PROFESSORAT I CERTIFICATS
-

Per hores visita professorat, certificats, i aspectes relacionats amb els exàmens,
torneu a llegir el full informatiu en color que us vam donar el dia de l’examen.
MATRÍCULA

-

El procés de matrícula per al curs 2021-2022 ( nivells des d’A1 a C1) és telemàtic i
comença el dia 1 de juliol. En el següent document trobareu tota la informació.
Calendari matrícula antics alumnes 2021-2022
Us recomanem que el llegiu amb molta atenció per tal de no perdre la plaça.

-

Us recordem que la convocatòria del curs 2019-2020 no compta a efectes de
convocatòries ni a efectes de penalització de taxes/preus públics.

-

Els dies 1 i 2 de juliol (dies de matrícula per als alumnes que heu aprovat el curs),
l’aplicatiu de matrícula només us mostrarà els grups que pertanyen a la vostra franja
horària, i on encara queden places vacants. Si us voleu matricular en un grup diferent
al de la vostra franja horària, us haureu d’esperar als dies 3 i 4 de juliol, però no us
podem assegurar que tingueu plaça en el grup desitjat ( l’escola sí us garanteix una
plaça en el nivell/curs que us correspon).

-

La matrícula en un segon idioma tindrà un descompte del 50% (també s’aplicarà a
la quota de material).

-

Trobareu tots els horaris del curs 2021-2022 publicats a la pàgina web i al
centre abans del dia 30 de juny.

-

Mentre no arribin orientacions del Departament d’Educació, s’aplicaran els mateixos
criteris d’organització que hem implementat durant el curs 2020-2021. És possible
que es recuperi el format totalment presencial per al curs 2021-2022, però hem
d’esperar les instruccions del Departament d’Educació referents a les mesures per al
nou curs. En aquest cas, s’adaptarà el pla d’obertura del centre d’acord amb les
instruccions rebudes.
IMPLANTACIÓ NIVELL C2.1 ANGLÈS

-

Us informem que l’EOI de Santa Coloma impartirà C2.1 el curs vinent en format
semipresencial. La preinscripció d’aquest curs es realitzarà des del 31 d’agost fins al
3 de setembre. Trobareu tota la informació sobre el curs i el procés de preinscripció i
matrícula en l’enllaç següent:
Cliqueu aquí (Documents C2)
Veureu que l’escola no pot garantir plaça per a tot l’alumnat que ha aprovat C1, i que
hi haurà un sorteig si hi ha més demanda que oferta de places.
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-

PIA+
Trobareu tota la informació sobre devolució d’ingressos d’aquest curs i sobre la
matrícula del curs vinent per a docents pertanyents al Pla del Departament
d’Educació a la pàgina web del centre. Tots aquells docents que us vau acollir al Pla
PIA+ rebreu un correu electrònic del departament d’alumnat amb l’imprès de
sol·licitud de devolució d’ingressos. Us recomanem que feu els tràmits amb temps
(els tràmits impliquen l’ús d’eValisa en la majoria de casos i el termini és fins al 4 de
juliol).
Cliqueu aquí (documents programa PIA+)

-

CURSOS ESTIU
L’EOI Santa Coloma ofereix cursos d’estiu en format semipresencial. Per a més
informació consulteu la pàgina web o adreceu-vos al departament d’alumnat. Si us
voleu matricular, podeu realitzar la matrícula qualsevol dia en horaris del
departament d’alumnat. El curs comença el dia 1 de juliol.
Cursos estiu EOI SANTA COLOMA- cliqueu aquí

-

MOODLE
La plataforma Moodle continuarà en funcionament amb els grups i alumnes d’aquest
curs fins al mes de setembre perquè pugueu continuar utilitzant-la si així ho voleu.
Us avisarem uns dies abans d’eliminar els grups dels curs 2020-2021.

Us desitgem molt bon estiu i que gaudiu d’unes merescudes vacances.

