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MATRÍCULA LLIURE CURS 2020-2021 
 

DATES Del 9 de febrer (a les 9:00 h) al 23 de febrer (a les 22.00 h) 

 

HORARI DE 
SECRETARIA 

De dilluns a dijous de 15:30 a 19:30h / Divendres de 11:00 a 13:30 (L’atenció es farà exclusivament 
per correu electrònic (info@eoiciutadella.com), per telèfon (971 38 17 42) o, presencialment amb 
cita prèvia) 

 

PROCEDIMENT 1) MATRICULACIÓ ONLINE 
 
2) PAGAMENT TAXES: Podràs fer el pagament clicant damunt les quantitats corresponents al full 
de “TAXES MATRÍCULA PROVES LLIURES 2021”.  
 
3) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ: una vegada realitzada la matrícula online i perquè tingui 

validesa, s’ha d’enviar la documentació a la secretaria de l’EOI, per mail, a info@eoiciutadella.com 
no més tard de dia  24 de febrer de 2021. 
 

DOCUMENTACIÓ 1. Justificant de la matrícula online (Amb les dades de l’alumne) 
2. Justificants del pagament de l’ATIB (Si no es pertany a un dels col.lectius exempts del 
pagament). Només acceptarem Model 046 amb les dades de l’alumne com a justificant de 
pagament.  
3. (Només nous alumnes) Original i fotocòpia del DNI/NIF o del NIE. Si tenen un NIE provisional, 

s’ha d’ajuntar una còpia del passaport en vigor. 
4. (Només nous alumnes) Una fotografia de carnet.  

5. Si el domicili que figura al DNI no pertany al partit judicial de Ciutadella o Ferreries 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  
 
Per informació sobre les exempcions, veure document “TAXES MATRÍCULA PROVES 
LLIURES 2021” 
 

CALENDARI 
D’EXÀMENS 

Consultar el calendari d’exàmens 2021 al full “CALENDARI PROVES CERTIFICACIÓ JUNY 2021” i 
el de setembre. 
 

CONDICIONS 
D’ACCÉS 

1. Per anglès: tenir 16 anys abans del 31 desembre 2021.  
2. Per altres idiomes: tenir 14 anys abans del 31 desembre 2021. 
3. Acreditació que viu, treballa o estudia en el partit judicial de Ciutadella o Ferreries.   
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 A2, Intermedi B1, 
Intermedi B2 i Avançat C1) sense haver aprovat el nivell anterior. De la mateixa manera, es poden 
inscriure per fer la prova lliure de dos nivells del mateix idioma 
6. L’alumnat 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. 
 

ALTRA 
INFORMACIÓ 
IMPORTANT 

1. La inscripció a les proves lliures dóna dret a presentar-se a les convocatòries ordinària (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. 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 2021/22 hauran de realitzar la 
preinscripció en els terminis i condicions que determini la Conselleria d’Educació, Universitat i 
Recerca de les Illes Balears. 
5. Els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves a causa d’algun tipus de 
discapacitat física o sensorial, ho han de justificar en el moment de formalitzar la matrícula 
mitjançant un certificat oficial de la seva discapacitat i del grau d’aquesta. La documentació 
justificativa que s’ha d’aportar és la següent: 
-Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau,expedit per l’autoritat competent. 
-Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la 
discapacitat. 
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