Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Curs 2018-2019

CALENDARI DE MATRICULACIÓ DE L’ANTIC ALUMNAT I DE SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ I MATRÍCULA DEL NOU ALUMNAT
Mes

Dates

Matrícula/Sol·licitud
1.

Procediment

Sol·licitud alumnat repetidor de 4t o 5è d’una EOI que no té oferta d’aquest nivell i s’incorpora a un grup de 4t
o 5è d’una altra EOI/IOC
Sol·licitud antic alumnat que vol canviar d’EOI/IOC dins el Pla (tots els nivells, en el cas de l’IOC només 4t o
5è) per una causa justificada .Aquest alumnat es matricula a l’EOI actual.

Sol·licitud telemàtica via xtec. Adreçada a la
Subdirecció General d’Innovació, Formació i
Orientació (SGIFO)

Juliol

De l’2 al 9

Juliol

2, 3 i 4

3.

Matrícula antic alumnat.(L’antic alumnat de l’IOC s’ha matriculat a finals de juny)

Juliol

12 i 13

4.

Matrícula incidències antic alumnat PIA

Juliol

Dia 16

5.

Recompte de les places vacants

Juliol

Dia 18

6.
7.

Comunicació a l’antic alumnat que ha demanat canvi d’EOI/IOC si ha obtingut plaça (ap 1 i 2)
Comunicació a les EOI/IOC dels canvis concedits (ap 1 i 2)

8.

Matrícula de l’antic alumnat que canvia d’EOI/IOC / Gestió de trasllat

EOI (matrícula presencial)

9.

Publicació de les places vacants dels cursos presencials

SGIFO (Pàgina web XTEC)

Juliol

Dies 19 i
20

Juliol

Dia 20

Setembre

Del 3 al 14

Setembre

Dia 20

Setembre

21, 24 i 25

Setembre

A partir
del dia 27

Octubre

Del 5 al 18

Octubre

Dia 23

OctubreNovembre

2.

Pàgina web EOI corresponent (matrícula
telemàtica)
EOI (presencial)
Les EOI envien aquesta informació a SGIFO
SGIFO (missatge electrònic)

10. Sol·licitud nou alumnat que es vol incorporar al Pla als cursos presencials amb places vacants

SGIFO (Pàgina web XTEC)

11. Publicació de les llistes del nou alumnat admès i no admès als cursos presencials (tots els nivells) per
realitzar l’acreditació de nivell al setembre

SGIFO (Pàgina web XTEC)

12. Realització de la prova del nou alumnat que vol accedir al nivell C1
13. Acreditació de nivell del nou alumnat que vol accedir als nivells 4t i 5è

EOI corresponent segons les llistes
elaborades per SGIFO

14. Matrícula nou alumnat (4t i 5è nivell, cursos presencials) (per l’ordre de prioritats establert en la informació del
programa. Pàgina web XTEC)
15. Matrícula del nou alumnat de C1 (per l’ordre de nota de la prova realitzada a cada EOI)
16. Sol·licituds nou alumnat que es vol incorporar a l’IOC (3r, 4t i 5è)
17. Publicació del professorat admès als cursos de l’IOC
18. Preinscripció, acreditació de nivell i matrícula als cursos de l’IOC

EOI (matrícula presencial)
SGIFO (Sol·licitud telemàtica via XTEC)
SGIFO (Pàgina web XTEC)
IOC (segons calendari publicat a la seva
pàgina web)

Cursos Extensius d’Anglès a les EOI/IOC per a professorat .

