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CURSOS QUADRIMESTRALS DE CATALÀ 

GUIA MATRÍCULA //// EOI EIVISSA 

INFORMACIÓ GENERAL  •  TRIA D'IDIOMA i GRUP  •  PAGAMENT TELEMÀTIC 
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•  INFORMACIÓ IMPORTANT 

 ACCÉS DIRECTE A UN CURS SUPERIOR AL BÀSIC 1: podeu accedir a un curs superior 

al Bàsic 1 a través de la prova de nivell. Les titulacions d'altres institucions o entitats 

no serveixen per accedir-hi. Cada any es convoquen proves de nivell al mes de maig, 

setembre (per tots els nivells), i al gener (només per accedir a Intermedi 2 i Avançat 

2). En cas que ja s'hagin realitzat i esteu interessats a realitzar-la, contactau amb 

el/la cap de departament de català o amb la direcció del centre. 

 El procés de matrícula es considera tancat quan hàgiu lliurat tota la documentació a 

secretaria, que és obligatori i només es pot fer presencialment [la documentació 

aportada s'ha de segellar]. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es 

retornaran les taxes. 

•  TAXES DE MATRÍCULA     

ATENCIÓ: un cop hàgiu realitzat el tràmit de matrícula, només es retornaran les taxes si el 

grup en què us heu matriculat ha estat suprimit per causes alienes a la vostra voluntat. 

 

CURSOS QUADRIMESTRALS [4]  NOU ALUMNAT ANTIC ALUMNAT [1] 
ALUMNAT INTERM.1 / 

AVANÇ.1 CURS 16-17 [5] 

ORDINÀRIA 105,51€ 82,22€ 71,13€ 

FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL [2] 52,77€  41,12€ 35,57€ 

FAMÍLIA NOBROSA ESPECIAL [2] Exempts de pagament 

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR [3] Exempts de pagament 

  

[1] Només els estudiants que en alguna ocasió hagin estat matriculats en alguna de les EOI 

depenents del Govern de les Illes Balears. 

[2] Caldrà presentar el carnet de la família nombrosa actualitzat [original i fotocòpia] 

[3] Cal presentar el document "Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur", 

actualitzat i d'una antiguitat màxima de 30 dies anteriors a l'inici  del període de matrícula, i 

haver estat en situació d'atur almenys 30 dies. No és vàlida la targeta de demanda [DARDE].  

[4] En les convocatòries de matrícula ordinària [juny-juliol i setembre-octubre] només us 

podreu matricular dels cursos quadrimestrals de català d'Intermedi 1 i d'Avançat 1. La 

matrícula dels cursos quadrimestrals d'Intermedi 2 i d'Avançat 2 es realitzarà al gener, un cop 

hagin conclòs els cursos de nivell 1. 

[5] L'alumnat que en l'actual any acadèmic cursi Intermedi 1 i Avançat 1 només haurà de pagar 

el concepte "matrícula" si formalitza la matrícula dels cursos Intermedi 2 i Avançat 2 el proper 

gener. 

•  TAXA PER FOTOCÒPIES 

A més de les taxes de matrícula, l'alumnat haurà de realitzar un únic pagament de 2,5 € en 

concepte de fotocòpies. L'abonament es farà a la secretaria de l'EOI en metàl·lic el mateix 

dia que l'alumnat hi lliuri la documentació.  

•  PROCÉS DE MATRÍCULA  

 

• TRÀMITS DE MATRÍCULA I DE PAGAMENT: PASSES   

(*)Atenció: Només haureu de fer la passa 1 en el cas que us vulgueu matricular 
dels cursos quadrimestrals Intermedi 1 i Avançat 1. Si voleu matricular-vos 
d’Intermedi 2 o Avançat 2 la matrícula s’ha de fer presencialment a la 
secretaria del centre. Per tant haureu de recollir l’imprès de matrícula en la 
secretaria de l’EOI i fer el pagament  telemàtic. (Consulta punt 2 d’aquesta guia: 
Pagament de les taxes de matrícula). 
 

 

La matrícula consta de 3 tràmits obligatoris: 

1. (*)Tria d'idioma, horari i grup (telemàtic). Només en el 
període ordinari de matrícula (juny – juliol i per als cursos 
quadrimestrals Intermedi 1 i Avançat 1). 
 

2. Pagament de matrícula (telemàtic). 

3. Lliurament de la documentació anterior a secretaria abans 
de 2 dies laborables (presencial). 
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1. Tria d’idioma, horari i grup (telemàtic). 

 

▪ Accediu a l'aplicació a través de l'enllaç que figura al web i introduïu les 

vostres dades al camps en blanc: 

 

▪ Emplenau els camps tal com apareixen amb el vostre DNI i lletra. 

▪ Marcau la casella "Nou" si mai no heu estat matriculat en una EOI dependent 

del Govern de les Illes Balears, tant en la modalitat oficial com lliure; i "Antic" 

en cas que ja n'hàgiu estat matriculat en alguna ocasió. 

o Nou: aspirants que mai han estat matriculats en una EOI dependent del 

Govern de les Illes Balears; aspirants que han participat en els cursos per 

al professorat organitzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Universitats el curs 2013‐2014; aspirants que han participat en cursos 

intensius o específics en una EOI; i l'alumnat del programa EOIES.  

o Antic: alumnat que han cursat estudis oficials en alguna de les EOI 

dependents del Govern de les Illes Balears anteriorment;  l'alumnat 

matriculat anteriorment en la modalitat lliure per a les proves de 

certificació; i aspirants que hagin cursat estudis del programa d’anglès a 

distància That’s English 

▪ Quan ja hàgiu marcat qualcuna de les dues opcions "Nou/Antic", clicau l'opció 

“Matricular‐se”. 

▪ Tot d'una que accediu al programa, podreu d’escollir l’horari que més us 

interessi dels possibles que us apareixen en el menú desplegable "Grup". Es 

pot donar el cas que no us hi apareguin tots els oferits al web perquè hi hagi 

grups ja complets i  

 

 

▪ A continuació escolliu les taxes a pagar. Desplegueu el menú "Tipus de 

matrícula" i triau entre les opcions que us hi apareixen: 

 
o Per beneficiar-vos del descompte de família nombrosa, haureu presentar 

a secretaria original i còpia del carnet de família nombrosa actualitzat. 

o Per beneficiar-vos de l'exempció de pagament de taxes per trobar-vos en 

situació d'aturat, caldrà acreditar aquesta situació en el moment de la 

sol·licitud. 

▪ Després indicau si us matriculeu d’un primer o d'un segon idioma en el menú 

desplegable: 
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▪ Abans d'acabar el tràmit, us apareixerà la següent pantalla perquè 

comproveu les vostres dades abans no les confirmeu: 

 

 
 

 

▪ Per finalitzar definitivament el tràmit, clicau a sobre de l'opció “Acceptar” per 

confirmar la matrícula. 

▪ Llavors, a la pantalla, us sorgirà el resguard de matrícula. Imprimiu-lo per 

duplicat i guardau-lo en format pdf en el vostre ordinador. 

▪ Molt important: no oblideu de lliurar les dues còpies dels resguards a la 

secretaria del centre. Una còpia és per al centre i l’altra serà el vostre 

comprovant de matrícula, una vegada segellat. 

 

2. Pagament de les taxes de matrícula: 

 

IMPORTANT: tant en el resguard de matrícula com en els de pagament hi ha de 

figurar el nom de la persona que es matricula. És a dir, la persona que es 

matricula i la que fa el pagament ha de ser la mateixa. 

 

▪ Accediu a la pàgina de la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) a través 

de l'enllaç en el web: “ANAR AL TRÀMIT DE PAGAMENT DE MATRÍCULA” i 

triau  “Conselleria d'Educació i Universitat" en el menú desplegable. 

 

 

▪ Marcau l'opció "Escoles Oficials d'Idiomes": 
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▪ Triau el tipus de curs del qual voleu fer el pagament:  

 

▪ Triau l'opció de pagament que s'adequa a la vostra situació administrativa. 

Atenció, només sou antic alumne si en alguna ocasió heu estat matriculat a 

una EOI de les Illes Balears.  

   

▪ Segons l'opció que hàgiu triat, us poden aparèixer fins a 3 pagaments 

diferents. Per completar correctament el tràmit, caldrà que feu el pagament 

de tots els que us hi apareixen (excepte l’alumnat que en l’actual any 

acadèmic hagi aprovat l’Intermedi 1 o l’Avançat 1, que només haurà de pagar 

el concepte “matrícula”). Els haureu de descarregar en el vostre ordinador i 

imprimir-los per duplicat. 

 

 

NOTA: si us ho estimeu més, podeu descarregar l'imprès de pagament des de la 
pàgina de l'ATIB, imprimir-vos-el i realitzar el pagament presencialment en 
alguna de les sucursals de les entitats bancàries La Caixa, Banca March, BMN, 
Banco Popular, Caja Mar-Caja Rural, BBVA, Targobank, Colonya-Caixa Pollença. 

 

 

3. Lliurament de tota la documentació a la secretaria de l’EOI abans de 2 

dies laborables (presencial). 

 

 Per duplicat, lliurau els resguards de matrícula i els de pagament a la 

secretaria del centre dintre del període establert. Si no ho feu, la matrícula no 

s'haurà formalitzat i haureu perdut la vostra plaça. Heu d'ajuntar-hi: 

1. Dues fotografies format carnet (nou alumnat). 

2. Original i fotocòpia del DNI o NIE (alumnat europeu, a més, el 
passaport/carnet d'identitat). 

3. 2,5 € en concepte de fotocòpies. 


