MATRÍCULA ANTICS ALUMNES OFICIALS – CURS 2021-22
Només pels alumnes que han aprovat el curs a la convocatòria de juny.
L’alumnat que no faci efectiva la matrícula en aquestes dates no tindrà assegurada la plaça.

DATES

Del 5 de juliol (a les 09.00h) a l’11 de juliol (a les 22.00h).
Lliurament d’impresos: fins al dia 12 de juliol

HORARI DE
SECRETARIA

De dilluns a divendres, d’11:00 a 13:30 hores.
L’atenció presencial serà possible només amb cita prèvia.
Telèfon: 971381742
Adreça electrònica: info@eoiciutadella.com

PROCEDIMENT

1) MATRICULACIÓ ONLINE: Quan hagis llegit aquestes instruccions fins al
final, Clica aquí per fer la matrícula
S’han de guardar les còpies del document de matrícula.
2) PAGAMENT DE TAXES:

Estan EXEMPTS de pagar taxes:
 Els membres de família nombrosa, monoparental i en situació de
vulnerabilitat econòmica, de categoria especial
 Les persones en situació d'atur
 Les víctimes de violència de gènere i fills dependents
 Joves tutelats i extutelats en via d’emancipació
 Joves en acolliment familiar
 Persones privades de llibertat
 Les víctimes del terrorisme, cònjuge i fills
 Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
(Vegeu com acreditar cadascuna d’aquestes circumstàncies a l’apartat de “documentació”).

La resta de persones han d’anar al full “PAGAMENT TAXES MATRÍCULA
2021-22” per tal de fer efectiu el pagament de la matrícula.
S’han de guardar les còpies del document de pagament de taxes.
3) LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ:
Una vegada realitzada la matriculació, i perquè tingui validesa, s'ha d’enviar
tota la documentació a info@eoiciutadella.com (No més tard de dia 12 de juliol)

DOCUMENTACIÓ 1. Justificant de la matrícula en línia.
2. Justificant de pagament de l'ATIB (Només acceptem Model 046 abonat)
A PRESENTAR
3. Quota de material escolar: 5€ en efectiu (a entregar la primera setmana del curs)
4. Full d’autorització de drets d’imatge (menors o adults)
 Per tal de demostrar que es pertany a un dels col.lectius que poden
gaudir d’exempcions i bonificacions, s’ha de presentar la documentació
que ho acrediti (Consultar aquí).

IMPORTANT

1. 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.
2. Es recorda que l'oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al
nombre d'alumnes matriculats.

