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MATRÍCULA LLIURE CURS 2016-2017 

 
DATES Del 16 de febrer (a les 8:00 h) al 3 de març (a les 22.00 h) 

*Recordem que els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març són festius i el centre romandrà tancat. 

HORARI DE 
SECRETARIA 

De dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores / Divendres de 9:30 a 13:30h 

PROCEDIMENT 1) MATRICULACIÓ ONLINE: 
www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EXT&cen=MH2  
2) PAGAMENT TAXES: www.atib.es (vegeu full d’informació de taxes i tutorial a 

www.eociutadella.com )  
3) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ: una vegada realitzada, i perquè tengui validesa la 
matrícula online, s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI 

DOCUMENTACIÓ 1. Justificant de la matrícula online imprès.  
2. Justificant del pagament de l’ATIB imprès.  
3. Original i fotocòpia del DNI/NIF o del NIE i una fotografia carnet.  

4. Si el domicili que figura al DNI no pertany al partit judicial de Ciutadella cal aportar 
justificant del municipi de residència (original d’un d’aquests documents):  

- certificat d’empadronament  
- contracte laboral o certificat de l’empresa  
- certificat de matrícula del lloc d’estudi  
5. Família nombrosa: se n’haurà de presentar el carnet actualitzat (original i fotocòpia).  
6. En situació d’atur: Informe de període ininterromput en situació d’atur (amb data, com a 

màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula), sempre que s’acrediti aquesta 
situació en el moment de la matrícula. 
7. Persones amb discapacitat: S’haurà d’acreditar documentalment. 
8. Víctimes de violència de gènere o de terrorisme: S’haurà d’acreditar documentalment. 

CALENDARI 
D’EXÀMENS 

Consultau la pàgina web www.eoiciutadella.com 

CONDICIONS 
D’ACCÉS 

1. Per anglès: tenir 16 anys complerts l’any en què comencin els estudis.  
2. Per altres idiomes: tenir 14 anys complerts l’any en què comencin els estudis.  
3. Acreditació que viu, treballa o estudia en el partit judicial de Ciutadella.   
4. Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells 
d’un mateix idioma.  
5. Les persones interessades poden examinar-se de qualsevol nivell (bàsic, intermedi, 
avançat, C1 i C2) sense haver aprovat el nivell anterior. De la mateixa manera, es poden 
inscriure per fer la prova lliure de dos nivells del mateix idioma, però la realització de les 
proves s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial.  
6. L’alumnat de les modalitats presencial o d’educació a distància que es trobi cursant el 
primer curs d’un determinat nivell es pot presentar a les proves de certificació lliures del 
mateix nivell o d’un altre nivell de qualsevol idioma com a alumnat lliure.  
7. L’alumnat de les modalitats presencial o d’educació a distància que es trobi cursant el 
segon curs d’un determinat idioma i nivell es pot presentar a les proves lliures de certificació 
d’altres nivells del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumne/a lliure, però no a 
les del mateix nivell i idioma que cursa. 

ALTRES 
INFORMACIONS 

1. La inscripció a les proves lliures dóna dret a presentar-se a les convocatòries ordinària 
(maig-juny) i extraordinària (setembre).  
2. La prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes on s’ha efectuat la matrícula. En cap cas no 
es pot autoritzar el trasllat d’expedient dels alumnes lliures.  
3. No es permetrà en cap cas la realització de proves fora del calendari oficial establert. La 
impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de les 
taxes.  
4. L’examen consta de diverses parts que s’avaluen de manera separada. Per superar 
l’examen s’haurà d’obtenir almenys un 60% en cada una de les parts de què consta la prova.  
5. L’alumne/a que a la convocatòria ordinària hagi suspès alguna part o no s’hi hagi presentat, 
només s’haurà d’examinar d’aquestes parts no superades a la convocatòria de setembre.  
6. Les persones que es presentin per la modalitat lliure i que posteriorment vulguin obtenir 
plaça com a alumnes oficials de l’EOI de Ciutadella per al curs acadèmic 2016/17 hauran de 
realitzar la preinscripció en els terminis i condicions que determini la Conselleria d’Educació i 
Universitat. 
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