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MATRÍCULA DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ CURS 2014-2 015 

(“MATRÍCULA LLIURE”) 

FULL INFORMATIU 

INFORMACIÓ GENERAL 

Les dates de matrícula són del 10 al 18 de febrer de 2015 (ambdós inclosos). No 
s’admetran pagaments posteriors en aquesta data. 

 L’horari d’oficina per lliurar la documentació de la matrícula lliure a l’EOI de 
Ciutadella és: 

-  Dies 10, 11, 12, 16 i 18 de febrer de 16:30 a 19 hores.  

- Dia 13 de febrer de 12 a 13 hores. 

Modalitat de matrícula :    Online. (Vegeu-ne les instruccions) 
 
PASSES A SEGUIR A L’HORA DE MATRICULAR-SE A L’EOI DE CIUTADELLA: 
 1) Matrícula online: introducció de dades personals. 
 2) Pagament de les taxes de matrícula. 
 3) Lliurament de la documentació i resguards de matrícula i de pagament al centre. 
 

OFERTA D’IDIOMES I NIVELLS A L’EOI DE CIUTADELLA 

Certificats 

Idiomes Nivell bàsic Nivell intermedi Nivell avançat C1 C2 

Alemany x x    

Anglès x x x x x 

Francès x     

 

REQUISITS D’ADMISSIÓ PER A TOTHOM 

-Estar en possessió del DNI/NIE. 

-Tenir 16 anys complerts l’any que es matriculen. També es poden matricular els 
majors de 14 anys per realizar la prova d’un idioma diferent al cursat com a primer 
idioma estranger a l’Educació Secundària Obligatòria. 



 

-Zona d’influència: Els alumnes de Ciutadella i Ferreries s’han de matricular a 
Ciutadella. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa o 
estudia no convoquen proves del nivell o idioma en què es vol matricular, pot fer-ho a 
l’EOI de Maó.  

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA FORMALITZACIÓ DE L A MATRÍCULA 

Antics alumnes actualment matriculats en el curs 20 14-2015 

-Resguard de la matrícula. 

-Full de pagament validat. 

 

Antics alumnes que no estan matriculats en el curs 2014-2015 

-Original i fotocòpia del DNI o del NIE.  

-Resguard de la matrícula. 

-Full de pagament validat. 

-Justificant de la zona d’influència si s’escau. 

 

Nous alumnes 

-Original i fotocòpia del DNI o del NIE.  

-Resguard de la matrícula. 

-Full de pagament validat. 

-Justificant de la zona d’influència si s’escau. 

-1 foto de carnet. 

 

INFORMACIÓ PER  A PERSONES MATRICULADES EN ALTRES E OI 

a) De les Illes Balears: Els alumnes o antics alumnes d’una EOI de les Balears 
han de pagar, com a antic alumne, sempre que facin un trasllat d’expedient. 

 

b) De la resta de l’Estat espanyol: Ha de pagar com a nou alumne. 
 

 

 



FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ONLINE   

 

Per matricular-se a L’EOI DE CIUTADELLA  : 
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EXT&cen=MH2  

Passes a seguir: 

-a) Introduïu: dades personals, nivell/nivells, idioma/idiomes. 

-b) Imprimiu les dues còpies del resguard (una per al centre i una per a vosaltres). 

Aquesta matrícula online s’acaba dia 18 de febrer de 2015 a les 23:30. 

-c) El pagament s’ha de fer mitjançant la pàgina web de l’ATIB. 

 

Taxes de matrícula 

NOU ALUMNAT 

 
   1 idioma // 

nivell    

  2 idiomes // 

nivells   

  3 idiomes // 

nivells   

Ordinària 62,99 € 98,48 € 133,97 € 

Família nombrosa general (1) 31,50 € 49,24 € 66,98 € 

Família nombrosa especial i persones 

a l’atur(1) 
Estan exempts de taxes 

(1) Caldrà presentar el carnet de família nombrosa actu alitzat (original i 
fotocòpia) / Informe de període ininterromput en si tuació d’atur (amb data, 
com a màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula). No es 
considerarà vàlida la targeta de demanda de feina. 

(2) Caldrà entregar fotocopia del DNI i foto de carnet.  

(3) Caldrà entregar el resguard de la taxa pagada.  

 

 

 

 



ANTIC ALUMNAT (2) 

 
   1 idioma // 

nivell    

  2 idiomes // 

nivells   

  3 idiomes // 

nivells   

Ordinària 44,36 € 79,85 € 115,34 € 

Família nombrosa general (1) 22,18 € 39,92 € 57,66 € 

Família nombrosa especial i persones 

a l’atur (1) 
Estan exempts de taxes 

(1) Caldrà presentar el carnet de família nombrosa act ualitzat (original i 
fotocòpia) / Informe de període ininterromput en si tuació d’atur (amb data, com a 
màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la mat rícula). No es considerarà vàlida 
la targeta de demanda de feina.  

(2) Si sou antic alumnat (només els estudiants procede nts d'una altra eoi 
depenent del Govern de les Illes Balears), ho haure u d'acreditar.  

(3) Caldrà entregar fotocòpia del DNI i foto de carnet , en el cas dels antics 
alumnes nomes fotocòpia del DNI.  

 

PAGAMENT DE LES TAXES DE MATRÍCULA MITJANÇANT LA PÀ GINA WEB DE 
L’ATIB 

Vagi a la página web: http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

Seleccionau la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

Seleccionau “Escoles oficials d’idiomes”. 

Seleccionau “Inscripció a les proves lliures” 

Si sou antics alumnes , haureu de pagar dos  conceptes diferents: 

-els drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell. 

-els serveis generals. 

Si sou nous alumnes , haureu de pagar tres  conceptes diferents: 

-obertura d’expedient. 

-els drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell. 

-els serveis generals. 

 

A la pàgina web de l’ATIB, una vegada introduïdes les dades del model corresponent, el Portal 
us ofereix dues possibilitats: 



-generar el model 046 per a la seva impressió i pagar-lo mitjançant una entitat bancària 
col·laboradora. 

-efectuar directament el pagament telemàtic mitjançant banca on-line o tarjeta bancària. 

En el cas d’impressió del model per al pagament posterior mitjançant una entitat bancària 
col·laboradora, s’imprimiran (format pdf) diverses còpies del model: una per a l’entitat 
col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona 
interessada (subjecte passiu). 

En el cas d’efectuar directament el pagament telemàtic, heu d’imprimir (format pdf) còpies del 
model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat. En concret, s’imprimirà 
una còpia per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada 
(subjecte passiu). 

En el cas d’interrompre el procés de generació del model, el podreu reprendre en un moment 
posterior. Per això heu d’anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a 
aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el 
procés en el tràmit en què es va interrompre. 

MOLT IMPORTANT : 

Trieu l’opció que trieu,  haureu de presentar a l’E OI corresponent els justificants d’haver 
pagat els diferents conceptes que s’indiquen a dalt . 

 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ I RESGUARDS DELS PAGA MENTS A L’EOI 

Després de fer la matrícula online i el pagament, s’ha de dur la documentació al centre. 

S’ha de lliurar la documentació del 10 al 18 de febrer  (ambdós inclosos). L’horari d’oficina 
per la matrícula lliure a l’EOI de Ciutadella és: 
 

-  Dies 10, 11, 12, 16 i 18 de febrer de 16:30 a 19 hores.  
-  Dia 13 de febrer de 12 a 13 hores. 

 

Quan entregui la documentació, l’EOI li segellarà una còpia del resguard de la matrícula online i 
una còpia del full de pagament que serà el seu justificant de la matrícula. 


