ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CIUTADELLA
INSTRUCCIONS MATRÍCULA EOIES 2021 PER A ALUMNAT I FAMÍLIES
DATES

Del 8 de març (a les 9:00 h) al 22 de març (a les 22.00 h)

PROCEDIMENT

Per tal de formalitzar la matrícula EOIES, has de seguir aquestes passes:
1. EMPLENAR EL FULL DE MATRÍCULA EN LÍNIA
2. PAGAR LES TAXES que et corresponguin (Si no estàs exempt del pagament)
3. ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ AL TEU PROFESSOR
Més avall, trobaràs explicacions de cadascuna d’aquestes passes. Llegeix-les amb atenció abans
de començar el procés i pitja damunt els enllaços per obtenir més detalls.

PASSA 1.
MATRÍCULA EN
LÍNIA

- Aquí trobaràs les instruccions per omplir el full de matrícula. Llegeix-les abans de començar.

PASSA 2.
PAGAMENT DE
TAXES

- Estàs EXEMPT del pagament? Si és així, no has de pagar RES i, per tant, no has de fer la
passa 2
- Si, al contrari, has de pagar, aquí tens les instruccions per fer el pagament correctament.

- Aquí podràs omplir el full de matrícula en línia.

-Aquí pots fer el pagament de la taxa ordinària: 23,25 €
-Aquí pots fer el pagament de la taxa de familia nombrosa o monoparental general: 11,63 €

Una vegada feta la matrícula i el pagament has de reunir la següent documentació i entregar-la
PASSA 3.
LLIURAMENT DE al teu professor:
DOCUMENTACIÓ - Justificant de la matrícula en línia
- Fotocòpia del DNI o NIE
- Fotografia de carnet (Si ets nou alumne)
- Justificant del pagament (Model 046) (Si no estàs exempt)
- Justificant d’exempció o bonificació (Si en tens dret). Aquí trobaràs com justificar-ho.
- Declaració responsable COVID-19.
CALENDARI
D’EXÀMENS

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

ALTRA
INFORMACIÓ
IMPORTANT

1. La inscripció a les proves dóna dret a presentar-se a les convocatòries ordinària (juny) i
extraordinària (setembre).
2. En cap cas podràs realitzar les proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat
de fer la prova o la no concurrència a les proves no dóna dret a la devolució de les taxes.
3. Si et presentes per la modalitat EOIES i, posteriorment, vols obtenir plaça com a alumne
oficial de l’EOI de Ciutadella per al curs acadèmic 2021/22, hauràs de realitzar la preinscripció
en els terminis i condicions que explicarem a la nostra pàgina web damunt el mes d’abril.
4. Si necessites una adaptació per fer les proves, aquí tens la sol·licitud d’adaptació, que,
juntament amb el document justificatiu, hauràs d’afegir a la resta de documentació que hem
explicat a la Passa 3.

HORARI DE
SECRETARIA

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb l’EOI Ciutadella i t’ajudarem.

