
 

 

INSTRUCCIONS TRASLLAT D’EXPEDIENT 
EOI CIUTADELLA 

 

1. ENTRE LES EOIs DE LES ILLES BALEARS 

A. De l’EOI Ciutadella cap a una EOI de les Illes Balears: 

 L’alumne demana si hi ha places vacants a l’EOI de destinació 

 L’alumne sol·licita el trasllat a l’EOI de destinació 

 L’EOI de destinació tramita la sol·licitud cap a l’EOI de Ciutadella 

 L’EOI de Ciutadella envia el trasllat, per correu certificat, a l’EOI de destinació 

 El trasllat es considera definitiu a partir de la recepció de l’expedient de l’alumne al centre de 

destinació 

       B. D’una EOI de les Illes Balears cap a l’EOI Ciutadella: 

 L’alumne demana si hi ha places vacants a l’EOI de Ciutadella 

 L’alumne sol·licita el trasllat a l’EOI de Ciutadella 

 L’EOI de Ciutadella tramita la sol·licitud cap a l’EOI d’origen  

 L’EOI d’origen envia el trasllat, per correu certificat, a l’EOI de Ciutadella 

 El trasllat es considera definitiu a partir de la recepció de l’expedient de l’alumne a l’EOI de 

Ciutadella. 

 

2. ENTRE LES EOIs DE LES ILLES BALEARS I LA RESTA D’EOIs DE L’ESTAT ESPANYOL 

        A. De l’EOI Ciutadella cap a una EOI de la península o Canaries: 

 L’alumne demana si hi ha places vacants a l’EOI de destinació 

 L’alumne sol·licita el trasllat a l’EOI Ciutadella i paga les taxes del trasllat a través de l’ATIB 

 L’alumne entrega a l’EOI de destinació una còpia de la sol·licitud de trasllat, per tal de deixar 

constància que ha fet la sol·licitud. 

 L’EOI de Ciutadella envia el trasllat, per correu certificat, a l’EOI de destinació. 

 El trasllat es considera definitiu a partir de la recepció de l’expedient de l’alumne al centre de 

destinació. 

        B. D’una EOI de la península o Canaries cap a l’EOI Ciutadella: 

 L’alumne demana si hi ha places vacants a l’EOI de Ciutadella 

 L’alumne sol·licita el trasllat a l’EOI de la península o Canaries 

 L’alumne entrega a l’EOI de Ciutadella una còpia de la sol·licitud de trasllat, per tal de deixar 

constància que ha fet la sol·licitud. 

 L’EOI de la península o Canaries envia el trasllat, per correu certificat, a l’EOI de Ciutadella 

 El trasllat es considera definitiu a partir de la recepció de l’expedient de l’alumne a l’EOI de 

Ciutadella. 


