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MATRÍCULA THAT’S ENGLISH 2020-2021 
1- DATES DE MATRÍCULA:  

Nivells Inici de matrícula Finalització de 
matrícula 

Data límit 
d’enviament de 
documentació 

 

A2.1, A2.2, B1, 
B2.1, B2.2, C1 

7 de setembre 16 d’octubre 17 d’octubre 

 

2- DOCUMENTACIÓ A APORTAR:  
 

Important:  
Heu de fer arribar els següents documents per email a:   

eoi.mahon@thatsenglish.com 
 

1. Fotocòpia DNI. 

2. Justificant de pagament, i la documentació necessària en funció del tipus           

d’accés o descompte. 

3. Si s'ha estat inscrit en el programa en cursos anteriors, s'haurà d'adjuntar            

fotocòpia del butlletí de qualificacions o expedient acadèmic. 

Rebreu un correu electrònic per part nostra per confirmar que tot està correcte. La matrícula no es                 

considerarà formalitzada si no heu enviat tota la documentació en les dates establertes i hàgiu rebut la                 

nostra confirmació per correu electrònic. En cas contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran                

les taxes. L’import de la matrícula només es retornarà als alumnes que es vegin afectats per la supressió                  

dels estudis o grups en els quals es matriculin. 

 

3- COM FER  LA MATRÍCULA ON-LINE:  

 

➔ Accés a la  prova de nivell. Estarà habilitada des de dia 7 de setembre a les 
9.00 h fins dia 16 d'octubre a les 20.00 h. 

➔ La matrícula és telemàtica i heu d’accedir a través d’aquest enllaç  

 

 

https://www.thatsenglish.com/ca/examen-prueba-via/
https://www.thatsenglish.com/matriculainternet/nueva
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4- PREU:  

 

 TAXES DE MATRÍCULA NOUS ALUMNES ALUMNES 
REPETIDORS 

 
 

Preu del curs 198  € 

 

100 € 

 

 

Es farà entrega del material una vegada s’hagi formalitzat la matrícula. Si a l'escola no 

disposem de material al fer l'inscripció, contactaríem posteriorment amb l’ alumne per 

fer-li l’entrega.  

ALUMNES EXEMPTES DE PAGAR LES TAXES: 
 

● L’alumne inscrit en el programa That’s English! podrà sol·licitar a la direcció del             

centre en què estigui inscrit l'anul·lació de les convocatòries corresponents al           

curs en el qual s’hagi matriculat, sempre que ho faci amb anterioritat a la              

primera convocatòria d’avaluació de cada curs. L’acceptació d’aquesta        

sol·licitud no comporta la devolució de l’import ni dels materials corresponents           

al curs, però permetrà a l’alumne inscriure's en el curs 2021-2022 sense haver             

d’efectuar de nou el pagament del material didàctic.  

 

● L’alumnat que pertany a família nombrosa general té dret a una reducció del             

50% del cost de matrícula. En el cas de les famílies nombroses especials             

aquesta reducció és del 100%. Els alumnes que sol·licitin exercir aquest dret            

han d’acreditar la seva condició, aportant el corresponent Títol Oficial de           

Família Nombrosa actualitzat, i expedit per l’autoritat competent, amb una          

fotocòpia que, una vegada confrontada amb l’original, ha de quedar arxivada           

en l’expedient de l’alumne.  

 

● Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral), de l’Administració pública           

que desitgi inscriure’s al programa té dret a una reducció del 50% del cost de               
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matrícula. Aquestes persones han de presentar un certificat de la seva condició            

de personal en actiu.  

 

● L’alumne que tingui una discapacitat igual o superior al 33% està exempt al             

100% del pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta           

situació, cal presentar fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l’òrgan           

competent.  

 

● L’alumne reconegut com a víctima del terrorisme està exempt al 100% del            

pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta situació, cal           

presentar l’informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.  

 

● L’alumne que formi part d’una unitat familiar (pares i fills, germans, matrimonis i             

parelles de fet) on qualcun dels seus membres hagi estat o estigui inscrit en el               

mateix curs del Pla 2020 That’s English!, només ha d’abonar la quantitat de             

91€. Hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant fotocòpia del Llibre         

de Família o del document equivalent, i el resguard de la inscripció del membre              

que va adquirir els materials del curs en què la persona interessada vol             

inscriure’s. Aquesta reducció no és compatible amb altres que s’apliquin a           

algun dels membres de la unitat familiar, i només s’aplicarà una reducció per             

unitat familiar. 


