
 

 

MATRICULA NIVELL C2.1 D’ANGLÈS 

CURS 2022-2023 

QUI pot accedir al C2.1? 

 Alumnat que estigui en possessió de Certificat de Nivell C1 d’anglès d’EOI o d'un títol o 

certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d'idiomes, 

reconegut en l'àmbit del Departament d'Educació. 

QUAN es farà la matrícula? 

 Preinscripció obligatòria: del 31/08 al 05/09 (fins les 15 h) 

 Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir: del 31/08 al 05/09 

(fins a les 15h) 

 Consulta assignació de places: 15/09 

 Matrícula en línia d’alumnat admès: del 15/09 (a partir de les 20h) fins el 19/09 

 Matrícula en línia de places vacants: 21/09 ( des de les 12 h)  

COM es farà la matrícula? 

 Quan el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta, s’aplicaran els criteris de 

prioritat següents: 

- En primer lloc, l’alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 

d’EOI. L’assignació es farà per sorteig. 

- En segon lloc, l'alumnat que estigui en possessió d'un títol o certificació 

equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d'idiomes reconegut 

en l'àmbit del Departament d'Educació. En aquest cas, l'assignació també es fa 

per sorteig. 

 Es podran triar fins a 3 escoles i 4 horaris. 

ON s’impartiran cursos de C2.1? 

 EOI de Barcelona-Drassanes 
 EOI de Barcelona-Vall d'Hebron 
 EOI de Calella 
 EOI de Girona 
 EOI de l'Hospitalet de Llobregat 
 EOI de Lleida 
 EOI de Manresa 
 EOI de Sabadell 
 EOI Santa Coloma de Gramenet 
 EOI de Tarragona 
 EOI de Tortosa 
 EOI de Viladecans 

 

RECORDEU: no hi ha prioritat de l’alumnat de l’EOI de Barcelona-Drassanes per a les places 
de la nostra escola. 

Consulteu el  WEB de cada escola a finals de juliol per a horaris i informació més detallada. 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=903200
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=903200
https://www.eoidigital.com/eoicatc2/alumnes/index.php?I=C
http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibcnvh.cat/
http://agora-eoi.xtec.cat/eoicalella/
http://www.eoigirona.com/
http://www.xtec.cat/eoi-hospitalet/
http://www.eoilleida.cat/
http://www.eoimanresa.cat/
http://www.xtec.cat/eoisabadell
http://www.eoisantacoloma.org/
http://www.eoitarragona.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoitortosa/
http://www.eoiviladecans.com/

