
EOIES – FULL INFORMATIU 
 

Informació general EOIES: https://bit.ly/2RByF86 
  
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10 de gener de 2020 per la qual 
es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per 
a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2019-20 

 
 Període d’inscripció: Del 29 de gener al 12 de febrer de 2020 (ambdós inclosos) 

 
 Documentació: 

o Full de matrícula emplenat 
o Fotocòpia del DNI 
o Foto de carnet (Només nou alumnat) 
o Justificant del pagament 
o Si es cau, cal aportar documents que demostrin que es pertany a un dels col·lectius beneficiaris 

d’exempcions o bonificacions (Informació exempcions i bonificacions) 
 

 Taxes: 
o Ordinària: 23,07 € 
o Família nombrosa i família monoparental de categoria general: 11,54 € 
o Família nombrosa especial: Gratuït 
o Altres circumstàncies de gratuïtat: Per favor, consulteu la Resolució 

 
 Pagament de les taxes (www.atib.es):  

 

 Enllaç taxa ordinària: https://bit.ly/2ufloKs 

 Enllaç taxa família nombrosa / família monoparental de categoria general: https://bit.ly/2TG79Jl 

 En emplenar el full 046, a l’apartat on posa “declarant/subjecte passiu”, s'han de posar les 
dades personals de l’alumne, i NO les dades dels pares. 

 Una vegada omplides les dades personals al full de pagament, s'ha de clicar “Finalitzar”. En 
aquest punt, tindreu 2 opcions: 
A. Clicar damunt “pagar” per tal de fer el pagament de manera telemàtica. 
B. Clicar damunt “imprimir” per tal d’imprimir els documents per fer el pagament a qualsevol 
de les entitats col·laboradores (i sortiran 3 fulls) 

Cal lliurar el justificant de pagament del model 046 a l’EOI Ciutadella, NO el justificant emès per 
l’entitat bancària. 

 Dates i lloc dels exàmens escrits: 
o Anglès Bàsic A2: 3 de juny a les 17h (a l’EOI) 
o Anglès Intermedi B1: 26 de maig a les 16h (a l’EOI) 
o Anglès Intermedi B2: 28 de maig a les 16h (a l’EOI) 
o Alemany Bàsic A1: Per confirmar  

El professorat representant de l’EOI a IES O al CC serà el responsable de facilitar la informació i documentació 
necessària al professorat del centre. El professorat de l’IES o del CC serà l’encarregat de recollir la documentació 
dels alumnes i. al final del període de matrícula, el professorat de l’EOI la portarà a la secretaria de l’EOI de 
referència. 

Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la 
justificació del pagament. El darrer dia de recepció de la documentació a l’EOI de referència serà el 17 de febrer. 

 
Important: La impossibilitat de realitzar la prova o la concurrència de les proves no dóna dret a la devolució de 
les taxes. 
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