Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes

PLA D’IMPULS D’ANGLÈS Curs 2018-2019
Calendari de matrícula: ANTIC ALUMNAT
El curs 2018-2019 hi haurà cursos per al professorat del Pla d’Impuls de l’Anglès de 4rt, 5è i
C1.
Dies
Dilluns 2 de juliol

ACCÉS AL NIVELL C1

Alumnat de 5è del curs 2017-18
Alumnat de 4t del curs 2017-18 que
que hagin aprovat la prova de
han obtingut la qualificació de
certificat de nivell Avançat amb una
APTE/A
nota de 75-100 punts.

Alumnat de 5è del curs 2017-18
que hagin aprovat la prova de
Dimarts 3 de juliol.
certificat de nivell Avançat amb una
nota de 65-74.99 punts.

Dimecres 4 de
juliol.

ACCÉS A 4t i 5è

Alumnat de 4t i 5è del curs 2017-18
que han obtingut la qualificació de
NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o
NO PRESENTAT/DA.

Alumnat de C1 del curs 2017-18 NO
Alumnat de 5è del curs 2017-18
PRESENTAT/ADA, NO
que van fer RENÚNCIA de
QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A o
matrícula.
que van fer RENÚNCIA de matrícula

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoibd.cat
on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou
termini el dia que s’indica al calendari, a les 9:00 hores, 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 20182019” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el
pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a
l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la
formalització de la matrícula.

Preu de la matrícula
- Gratuïta per l’alumnat que ha superat el curs anterior i continua dins d’aquest programa
- No tindrà matrícula gratuïta el professorat que repeteixi curs:
1a repetició
2a repetició *

4t i 5è curs
371,80 €
514,80 €

C1
357,50 €
495,00 €

(*)En aquest cas, es podrà matricular els dies 12 o 13 de juliol, sempre que hagi demanat una
convocatòria addicional i li hagi estat concedida. La sol·licitud es farà per escrit al Departament d’Alumnat
aportant la documentació justificativa, com a màxim l’11 de juliol. Per a més informació cliqueu aquí

- Tothom ha de fer l’aportació complementària de 30 €, aprovada per la Junta de Directors de
les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes

Grups i Horaris Curs 2018-2019
PLA D’IMPULS DE L’ANGLÈS
Nivell

Grup

Horari

Dies

Professor

4

16:45PL

16:45-18:45

Dilluns i dimecres

Núria Godoy

5

18:45PL

18:45-20:45

Dilluns i dimecres

Núria Godoy

C1

16:00PT

16:00-18:15

Dimarts i dijous

Dolores Raventós

C1

18:30PL

18:30-20:45

Dilluns i dimecres

A determinar

C1

18:30PT

18:30-20:45

Dimarts i dijous

Dolores Raventós

C1

16:00SCP

16:00-18:15

Dimecres

A determinar

C1

16:15SJP

16:15-18:30

Dijous

Sònia Sáez

C1

18:30SJP

18:30-20:45

Dijous

Sònia Sáez

