Escola Oficial d’Idiomes de Maó
C/ Francesc F. Andreu, 2. 07702 Maó, Illes Balears
Tel 971354328 Fax 971353104 E-mail: matricula@eoimao.com

MATRÍCULA EOIES - CURS 2020-2021
1. DATES DE MATRÍCULA:
Modalitat

Inscripció
telemàtica

Inici de matrícula

Dia 29 d’octubre a
partir de les 14:00 h

Finalització de
matrícula

fins al dia 16 de
novembre a les
20:00 h

Data límit
d’enviament
documentació

Recepció de la
documentació a l’EOI
19 de novembre

2. CONDICIONS PER INSCRIURE’S A LES PROVES
1. Tenir 16 anys complerts l’any natural en què es fa la inscripció o més de 14
anys (si l'idioma és diferent al cursat com a primera llengua estrangera).
2. el requisit d’edat mínima no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes
capacitats intel·lectuals.
3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Important: El professorat responsable al centre del programa EOIES ha
de recollir la documentació i enviar-la per correu electrònic a
matricula@eoimao.com fins al 19 de novembre.

1. Resguard de la matrícula online.
2. Fotocòpia del DNI o NIE (si és provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del
passaport en vigor).
3. Una fotografia en cas de ser nous alumnes.
4. 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”. En cas
de tenir bonificacions, s’ha de presentar la documentació acreditativa (veure els
apartats 5 i 6 i consulteu el document a la web).
La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
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4. COM FER LA MATRÍCULA ONLINE:
●
●

Aneu a l’enllaç per fer la matrícula online i seguiu totes les passes
Si heu estat matriculat alguna vegada a l’EOI de Maó, feu clic a l’opció d’antic
alumne, si no, feu clic a l’opció nou alumne.
Important: Deseu una còpia del resguard al vostre ordinador.

5. COM FER EL PAGAMENT:
Per fer el pagament amb targeta, podeu clicar sobre la quantitat que us correspongui,
o bé podeu fer l'ingrés, mitjançant el model 046 imprès, a una de les entitats bancàries
col.laboradores: Banca March, CaixaBank, Bankia, BBVA, Banco Popular (Banc de
Crèdit Balear), Cajamar, Colonya, Caixa Pollença.
Matrícula
Inscripció ordinària

Inscripció bonificada del 50%
(*famílies nombroses i **monoparentals
de categoria general)

Drets d’examen 23,25 €

Drets d’examen 11,63 €

Important: Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de termini no tindran
dret a la devolució de les taxes.

* S’ha de presentar fotocòpia del títol de família nombrosa.
** S’ha de presentar llibre de família en el qual consti un sol progenitor o sentència
judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat.
6. ALUMNES EXEMPTS DE PAGAR TAXES:
➔ Els membres de famílies nombroses de categoria especial
➔ Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
➔ Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
➔ Les víctimes de violència de gènere i fills dependents
➔ Les víctimes del terrorisme, cònjuge i fills
➔ Els joves tutelats i en acollida
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Important: Totes aquestes circumstàncies s’han de provar documentalment en el moment de formalitzar la
matrícula

