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MATRÍCULA PROVES LLIURES - CURS 2020-2021
1- DATES DE MATRÍCULA:
Modalitat

Inscripció
telemàtica

Inici de matrícula

Dia 9 de febrer des
de les 9:00 h

Finalització de
matrícula

fins al dia 23 de
febrer a les 22:00 h

Data límit
d’enviament
documentació

No s’acceptarà cap
document fora del
termini establert.

2- CONDICIONS PER INSCRIURE’S A LES PROVES
1. Per presentar-se a les proves cal haver complert els setze anys o complir-los
dins l’any natural en que es fa la inscripció. També s’hi poden inscriure les
persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d’un idioma diferent
del que cursen com a primer idioma estranger a l’educació secundària
obligatòria.
2. Per inscriure’s a les proves no és necessari tenir el certificat del nivell
inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent. Una mateixa
persona pot inscriure's per fer les proves lliures de més d’un idioma i d’un
màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, en què només
podrà inscriure’s d’un nivell.
3. Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d’anglès a distància i
programa EOIES es poden presentar com a alumnes lliures d’un nivell
superior al nivell que estan cursant.
3- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER CORREU ELECTRÒNIC
Important: Heu de fer arribar els següents documents per e-mail a
informacio@eoimao.com
➔ Com a assumpte del missatge, escriure: Matrícula lliure + nom i 1er cognom
(Exemple: Matrícula lliure + Albert Puig)
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1. Fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del
passaport en vigor. Antics alumnes del centre no han de presentar aquesta
documentació.
2. Justificant de pagament de la taxa de matrícula. S’ha d’acreditar el pagament
de la taxa corresponent, adjuntant la còpia del formulari “MODEL 046”, que ha
d’indicar nom, llinatges, el concepte “inscripció prova lliure”. Les persones en
situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes sempre que acreditin
“l’informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” del SOIB.
3. Resguard de la matrícula online.
En un termini màxim de 10 dies, 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.

4- COM FER LA MATRÍCULA ON-LINE:
Aneu a l’enllaç per fer la matrícula online i seguiu totes les passes!
Important: Deseu una còpia del resguard al vostre ordinador.

5- COM FER EL PAGAMENT:
Per fer el pagament heu de clicar sobre la quantitat que us correspongui:

Matrícula d’un nivell d’un idioma
Antic alumne (alumnat ordinari)

Nou alumne (alumnat ordinari)

Drets d’examen 46,49 €

Drets d’examen 46,49 €

Serveis generals 11,62 €

Serveis generals 11,62 €
Obertura d’expedient 24,40 €
Total 58,11 €

Total 82,51 €

Matrícula de més d’un nivell o més d’un idioma
Drets d’examen 46,49 € per cada nivell més al qual es matriculi (la taxa de serveis
generals només s’hauran de pagar una vegada)
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6- ALUMNES EXEMPTS DE PAGAR TAXES I AMB BONIFICACIONS:
➔ Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes, sempre
que acreditin “l’informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” del
SOIB.
➔ Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o
a la bonificació de la taxa que, d’acord a la seva categoria, els pugui
correspondre

segons

les

disposicions

vigents,

sempre

que

acreditin

documentalment la seva situació en el moment de la sol.licitud.
➔ Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del
pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en
el moment de la sol·licitud.
➔ Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i
els fills, tenen dret a l’exempció total de 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.
➔ Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen
dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva
situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar
mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas
dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
TAXES FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL I
FAMÍLIA MONOPARENTAL
Drets d’examen

23,24 €

Serveis generals

5,81 €

Obertura d’expedient (nous alumnes)

12,20 €

Total

41,25 €

