
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ PROVES EOI
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ

CURS 2022-2023

Cal preinscriure els aspirants del vostre centre mitjançant
el formulari següent:
https://forms.gle/ToY8tXoNhpXeKHyh7
- El termini per fer-ho acaba el dia 18 de gener de 2023.
- Cal ser molt curós amb les dades: cognom, noms,
número de DNI i nivell de certificació, atès que és un
procés vinculant.
- Si hi ha errades l’alumnat NO podrà inscriure’s
posteriorment.

Preinscripció dels alumnes del vostre
centre

Mitjançant un dels enllaços (un de diferent per a cada
nivell) que es faran arribar al centre, podreu matricular
l’alumnat preinscrit prèviament.
Dates d'inscripció: del 6 al 10 de febrer de 2023,
ambdós inclosos.
Si un/a alumne/a no apareix a la llista de preinscrits o
apareix a un altre nivell NO podrà matricular-se.

Inscripció a les proves

La taxa associada a la inscripció s’ha de fer efectiva dins
del termini establert. L'últim dia de pagament de la taxa 
 serà l'11 de febrer de 2023, abans de les 22:00 h.

El no pagament de la taxa dins de termini no és un
error esmenable i comportarà la impossibilitat de
presentar-se a la prova.

Pagament de la taxa

La llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses es podrà consultar el 17 de febrer de 2023. El
centre que ha fet la inscripció és el responsable de
verificar a les llistes provisionals si el seu alumnat consta
com admès.

Verificació de l’admissió a les proves

En cas d’aparèixer com a exclòs, caldrà presentar la
documentació que apareix en el resguard d’inscripció
dins el termini establert, que acabarà el 3 de març de
2023. De no fer-ho, l’alumne/a NO podrà presentar-se
a l’examen.

La llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses es podrà consultar a partir del 8 de març.

Rectificació d’errades

L’alumne/a que no consti com a admès/esa a la llista
definitiva NO podrà presentar-se a la prova.

Dia de la prova


