
 
 
 

    
 

INSTRUCCIONS MATRICULACIÓ ALUMNAT EOIES 18-19 
 

• El període de matrícula és del 22 de gener al 5 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). 

• El professor col·laborador de secundària serà l'encarregat de lliurar els fulls de matrícula als 
alumnes (o als pares a una possible reunió) i després hauran de recollir aquests fulls juntament 
amb tota la documentació. En total cada alumne haurà d'aportar:  

o full de matrícula degudament emplenat (el nº d’expedient i el segell es posen a l’EOI),  
o fotografia de carnet,  
o fotocòpia de DNI/NIE i  
o justificant de pagament. 

* Els documents originals s’han de mostrar al professor/a de l’IES. Al professor de l’EOI se 
li entreguen només les fotocòpies de la documentació per evitar possibles pèrdues. 

• El professor col·laborador de l'EOI haurà de rebre aquesta documentació (degudament preparada 
abans pel professor de secundària i separada per nivells) a l’IES Sa Blanca Dona no més tard del 4 
de febrer a migdia. Per tal d'estalviar possibles mancances de documentació, seria recomanable 
posar als alumnes una data límit de lliurament d’un parell de dies abans (dia 31 de gener ó 1 de 
febrer per exemple), així segur que tindreu marge d'actuació. 

• Recordau que els alumnes han de tenir com a mínim setze anys complerts l'any natural en què es 
fa la inscripció. 

• En cas de voler fer una circular per als pares per informar-los sobre le procés de matrícula, podeu 
fer servir aquest mateix document fent les modificacions que considereu pertinents. 

• El preu de les taxes de matrícula és de 22,80€ o 11,40€ en el cas de família nombrosa o 
monoparental. 

o La condició de família nombrosa o monoparental de caràcter general s'ha d'acreditar amb 
documentació original i fotocòpia. 

o Si hi ha algun alumne de família nombrosa especial, estaria exempt d'abonar les taxes 
sempre i quan acreditin aquesta situació en el moment de la inscripció a secretaria amb 
documentació original i fotocòpia. 

o Altres exempcions (atur, discapacitat, víctimes del terrorisme o violència de genère, etc): 
consultar la resolució de la conselleria adjunta a l’email.  

 

• Hi ha dues maneres de fer el pagament, directament online o descarregant l’imprès 046 i anant al 
banc. Ambdues maneres se fan a través dels links de l’atib que figuren a continuació. Si trien fer el 
pagament online amb targeta (molt més ràpid i còmode) hauran d’imprimir dues còpies del 
justificant (una per a l’alumne i l’altra per a la EOI); si trien fer el pagament al banc hauran 
d’imprimir tres còpies (una per al banc, una per al’alumne i una altra per a la EOI) i anar a fer 
l’ingrés corresponent a qualsevol de les següents entitats: Banca March, CaixaBank, BMN-Sa 
Nostra, Banco Popular, Cajamar, Colonya Caixa de Pollença. 

- Pagament telemàtic de la taxa ordinària (22,80€): 
http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133 

- Pagament telemàtic de la taxa per famílies nombroses i monoparentals de caràcter 
general (11,40€): 

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134 

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133
http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134


CALENDARI DE LES PROVES 

• Els exàmens escrits de Bàsic 2, Intermedi 2 i Avançat 2 es realitzaran en les següents dates ja 
establertes per la Conselleria: 

Certificat de nivell Bàsic 2: prova escrita 24 de maig, 17.00 
Certificat de nivell Intermedi 2: prova escrita 22 de maig, 16.00 
Certificat de nivell avançat 2: prova escrita 23 de maig, 16.00 

• El calendari de proves corresponent als cursos de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1 el determinarà 
l’EOI, el període aproximat serà del 30 de maig al 7 de juny (sense coincidir amb Sel·lectivitat). 

• La data i horari de la prova d’expressió oral es comunicarà als alumnes el mateix dia de la prova 
escrita o uns dies abans d’aquesta si és possible. 

 

 


