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•   QUÈ ES LA MATRÍCULA LLIURE 

Amb la matrícula lliure, qualsevol persona interessada podrà realitzar les proves de 

certificació dels idiomes i nivells que s'imparteixen a l'EOI d'Eivissa, que cada any es 

convoquen entre maig i juny (convocatòria ordinària) i setembre (convocatòria 

extraordinària), i en cas de superar-les satisfactòriament, disposarà (prèvia sol·licitud i 

pagament de les corresponents taxes) d'una titulació oficial vàlida. 

Tots els interessats podran matricular-se de tants idiomes i nivells com desitgin. 

Consultau tota la informació al respecte a "BOIB i dates proves" de l'article web de 

"Matrícula lliure". 

 

•   INFORMACIÓ IMPORTANT 

▪ És molt important que, abans de matricular-vos en més d'un idioma o en més d'un 

nivell d'un mateix idioma, us informeu molt detalladament de les dates en què es 

realitzaran les proves de certificació per confirmar que no coincideixen, ja que la 

Conselleria no us retornarà l’import de les taxes i no admetrà cap petició de canvi 

de data d’examen. 

▪ Per poder realitzar les proves, l’alumnat lliure ha de presentar-se amb el DNI o NIE 

original. En cas que no l’aporti, quedarà exclòs de la prova. 

▪ Al web de l'EOI [www-eoi-eivissa.com], hi podeu consultar més informació sobre les 

proves, el format, la durada, models anteriors, etc.  

▪ Atenció alumnat oficial presencial del curs actual: 

o L'alumnat oficial de la modalitat presencial que s’inscrigui a les proves lliures de 

certificació del mateix idioma que està cursant actualment, i que vulgui 

continuar els estudis d'aquest idioma el proper curs acadèmic, haurà de 

realitzar el procés de preinscripció i sol·licitar plaça en el curs immediatament 

posterior al del certificat al qual s'ha matriculat per lliure. En cas que no superi 

les proves lliures, mantindrà la prioritat de reserva de plaça per al curs següent 

en el qual es troba matriculat oficialment en l'actualitat o, en cas de no 

promocionar, en el mateix. 

o L’alumnat oficial que no hagi realitzat el procés de preinscripció, per tal de 

sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat en el qual 

s'ha matriculat per lliure, o que romangui en llista d'espera en el procés 

d’admissió, haurà de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants 

de setembre. 

EXEMPLE 

Si un alumne oficial del curs Intermedi 1 es matricula com a alumnat lliure del 

certificat del nivell Intermedi 2 i desitja continuar els seus estudis com a alumnat 

oficial presencial en el curs Avançat 1 en el següent curs acadèmic, haurà de: 

1. Sol∙licitar plaça per al curs Avançat 1 quan comenci el període de 

preinscripció. 

2. Aprovar l’examen de certificat de nivell Intermedi 2. 

3. Matricular‐se en els terminis establerts [alumnat preinscrit]. El centre no 

garanteix plaça a aquelles persones en llista d’espera o en el torn de 

darreres vacants del setembre. 

4. Si l’alumne aprova el curs Intermedi 1 (oficial) i Intermedi 2 (lliure), podrà 

matricular‐se del curs Avançat 1 (oficial) només si obté plaça en el procés 

de preinscripció. 

•   DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A SECRETARIA PRESENCIALMENT 

▪ TOTHOM HA DE PRESENTAR: 

1. L’imprès de matrícula degudament emplenat, i amb segell bancari; o 

justificant ATIB en cas de matrícula telemàtica. 

2. Alumnat menor de 16 anys: certificat en què consti la primera llengua 

estrangera cursada a l'ESO, ja que només podran fer la prova d’un idioma 

diferent del que cursen com a primer idioma estranger. 

3. Alumnat menor de 14 anys: no es podrà presentar en cap cas a cap de les 

proves. 

A més a més, les persones amb dificultats específiques han de presentar una 
sol∙licitud d’adaptació i la justificació documental de la incidència abans del 23 
de març. 

▪ NOU ALUMNAT O ALUMNAT PROCEDENT D'UNA ALTRA EOI DE LES ILLES 

BALEARS: 

4. Original i fotocòpia del DNI o NIE  [l'alumnat europeu: passaport en vigor / 

document oficial del país d'origen]. 

5. Una fotografia de mida carnet. 

6. En cas que l’alumnat provingui d’una altra EOI Balear, cal demanar l’imprès de 

trasllat en formalitzar la matrícula. 
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ATENCIÓ 

En cas de no aportar tota la documentació abans no acabi el període establert, la 

matrícula no es considerarà formalitzada i, tot i haver fet el pagament a l'entitat 

bancària, no es retornaran les taxes pagades. 

 

•  TAXES DE MATRÍCULA [1] 

 NOU ALUMNAT 
ANTIC ALUMNAT [2] 
NO MATRICULAT AL 

CURS 17-18 

ANTIC ALUMNAT JA 
MATRICULAT AL 

CURS 17-18  
O 

PER PROVA + 

ORDINÀRIA 80 € 56,34 € 45,07 € 

FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL [3] 40 € 28,17 € 22,53 € 

FAMÍLIA NOBROSA ESPECIAL [3] Exempts de pagament 

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR [4] Exempts de pagament 

VÍCTIMES D’ACTES TERRORISTES [5] Exempts de pagament 

PERSONES AMB DISCAPACITAT ≥ 33% [6] Exempts de pagament 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE [7] Exempts de pagament 
  

[1]  El pagament de les taxes es farà preferentment en línia. També es pot realitzar presencialment, 
una vegada recollit l’imprès 046 a la secretaria del centre, a qualsevol de les entitats col·laboradores. 

[2]  Es considera "ANTIC ALUMNAT" qui ha estudiat en alguna de les EOI dependents del Govern 
Balear. 

[3]  Cal presentar el carnet de família nombrosa actualitzat [original i fotocòpia]. 

[4] [6] Cal acreditar aquesta situació en el moment de la sol·licitud. 

[5]  També el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que acreditin 
documentalment la seva situació en el moment de la sol∙licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar 
mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de 
presentar el llibre de família. 

 [7] També els fills que en depenen. Cal acreditar la seva situació en el moment de la sol·licitud 
mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills depenents, 
també s’ha de presentar el llibre de família. 

•  PAGAMENT TELEMÀTIC 

▪ Quan feu aquest tràmit a través de la pàgina de l'ATIB, cal per els següents 

pagaments per separat: 

 

NOU ALUMNAT 

ANTIC ALUMNAT NO 
MATRICULAT AL CURS 

 17-18 

ANTIC ALUMNAT JA 
MATRICULAT AL CURS 

17-18 

1.Drets d'examen 45,07€ 45,07€ 45,07€ 

2.Serveis generals 11,27€ 11,27€ - 

3.Obertura d'expedient 23,66€ - - 

Total a pagar 80 € 56,34 € 45,07€ 

▪ Si voleu fer el pagament per a més de un idioma o nivell, ho haureu de fer en 

tràmits diferents. En el pagament del segon idioma o nivell (i successius), o si ja 

estau matriculats a l’escola com alumnes oficials al curs 2017-18, només caldrà 

pagar pel concepte "drets d'examen". 

▪ Abans de finalitzar els tràmits, descarregueu-vos tots els justificants i imprimiu-los 

per duplicat.  

▪ Lliureu tota la documentació presencialment a la secretaria del centre no més tard 

del dia 8 de març. En cas contrari, la matrícula quedarà invalidada i no se us 

retornarà el pagament. 

▪ PASSES: 

1. Accediu a la pàgina principal del web de l'ATIB a través de l'enllaç "TRÀMIT 

PAGAMENT MATRÍCULA" en la web i triau "Conselleria d'Educació i Universitat." 

en el menú desplegable. 
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2. Marcau l'opció "Escoles Oficials d'Idiomes": 

               

 

 

3. A continuació us sortirà el següent enllaç. Haureu de clicar a sobre per accedir al 
menú de pagament de la matrícula lliure. 

 

 

 

 

 

4. Triau "Inscripció a les proves lliures...":  

 

5. Triau l'opció de pagament que s'adequa a la vostra situació administrativa. 
Atenció: sou antic alumne si mai heu estat matriculat a una EOI de les Illes 
Balears: 

  
 

 

 

 

6. Segons l'opció que hàgiu triat, us poden aparèixer 1, 2 o 3 pagaments diferents. 
Els heu de realitzar tots, descarregar-vos-en cada comprovant i i lliurar-los per 
duplicat a la secretaria de l'EOI dintre del termini establert. 
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