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GRATUÏTAT MATRÍCULA EOI/IOC IDIOMES PER A  PROFESSO RAT 2018-

2019 
 

 
 
 
El professorat que gaudirà de matrícula gratuïta en les Escoles Oficials d’Idiomes/IOC 
Idiomes el curs 2018-2019 serà el que es trobi en alguna d’aquestes situacions: 
 
 
 
1) Cursos extensius d’anglès: 
 

1.1 Professorat dels cursos extensius d’anglès 2017-2018 que ha superat el 
curs i que continua dins d’aquest programa. 
 

1.2 Professorat que s’incorpora a aquest programa el curs 2018-2019 com a 
nou alumnat. En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup 
ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs  i s’incorpora a aquest 
programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula 
com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas 
amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.  
 

1.3 Professorat matriculat en els cursos extensius d’anglès 2017-2018 que 
hagi superat el curs i que es canvia a un curs ordinari a la mateixa o una 
altra EOI per causa justificada (canvi de destinació, incompatibilitat 
horària,..). 

 
 

 
2) Reserva de places: 
 

2.1 Professorat que obté una reserva de places el curs 2018-2019. En el cas 
del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-
2018, no supera el curs  i s’incorpora a aquest programa en el mateix 
nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne 
repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau 
del centre) i la matrícula ordinària. 
 

2.2 Professorat matriculat dins la reserva de places els cursos anteriors que 
ha superat el curs i que continua en un curs ordinari a la mateixa o una 
altra EOI. 

 
El professorat repetidor que ha pagat la matrícula el curs 2017-2018 i aprova, es considera 
que està en la mateixa situació que el professorat inclòs en els apartats 1.1, 1.3 o 2.2.  
 
 
Tot aquest professorat està identificat a través de les llistes facilitades per les mateixes 
EOI/IOC Idiomes o el propi Departament (Serveis Territorials, Consorci d’Educació de 
Barcelona o Serveis Centrals) i no pagarà en el moment de formalitzar la seva matrícula. 
Aquesta matrícula és gratuïta per al curs 2018-2019. 
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No tindrà matrícula gratuïta el professorat no inclòs en els grups mencionats. En aquest 
cas es troba, entre d’altres: 
 

- El professorat que accedeix a una plaça d’EOI/IOC Idiomes com a nou o antic 
alumne per la via ordinària. En el cas del professorat que accedeix a una plaça 
de nivell C1 d’alemany, francès i italià, es podrà sol·licitar retorn de taxes un cop 
s’hagi formalitzat la matrícula.  

 
- El professorat que va participar en els cursos extensius d’anglès en anys 

anteriors al curs 2017-2018 i que s’incorpora a aquests cursos en el mateix nivell 
en què estava. 
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