
MATRÍCULA NOUS ALUMNES PREINSCRITS – CURS 2018-19 

 

DATES Tots els idiomes i tots els nivells (alumnes preinscrits): del 3 al 9 de 
juliol 
 
Lliurament impresos: fins al dia 13 de juliol 

HORARI DE 
SECRETARIA 

Horari de serveis mínims per manca de personal: de dilluns a dijous de 9.30 a 
11hores 

PROCEDIMENT 1) MATRICULACIÓ ONLINE: Clica aquí per fer la matrícula  
S‟ha d‟imprimir/guardar una còpia del document.  
 
2) PAGAMENT TAXES:  

Estan EXEMPTS de pagar taxes: 
 Les famílies nombroses especials 
 Les víctimes de violència de gènere 
 Les víctimes del terrorisme 
 Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% 
 Les persones en situació d'atur 

(Vegeu com acreditar cadascuna d‟aquestas circumstàncies a l‟apartat de “documentació”). 

 
La resta de persones han d‟anar al full “PAGAMENT DE TAXES MATRÍCULA ‟18-
„19” per tal de fer efectiu el pagament de la matrícula i imprimir/guardar una còpia 
del document.  
 
3) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ:  
Una vegada realitzada la matriculació, i perquè tingui validesa, s'ha de lliurar la 
documentació a la secretaria de l'EOI o enviar-la a info@eoiciutadella.com  

DOCUMENTACIÓ 
A PRESENTAR 

1. Justificant de la matrícula online 
2. Justificant de pagament de l'ATIB 
3. Quota material escolar: 7€ en efectiu 
4. Una fotografia de carnet 
5. Full d’autorització de drets d’imatge (menors o adults) 
 
Per tal de demostrar que es pertany a un d‟aquests col.lectius, s‟ha de presentar 
la documentació que ho acrediti: 
 Membre de família nombrosa: carnet de família nombrosa actualitzat 

(original i fotocòpia). 
 Persona 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. 

 Persona amb discapacitat: Informe de discapacitat i grau. 

 Víctima de violència de gènere o de terrorisme: document acreditatiu. 

IMPORTANT 1. Si un alumne no pot formalitzar la matrícula el dia indicat, ho podrà fer una altra 
persona en el seu lloc. 
2. Una vegada formalitzada la matrícula només es tindrà dret a devolució de la 
taxa quan la supressió de grups sigui conseqüència d'una decisió de 
l'administració educativa. 
3. Es recorda que l'oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre 
d'alumnes matriculats.  

 

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/matriculacion_preinscritos/inicio.php?tcentro=EXT&centro=MH2
mailto:info@eoiciutadella.com

