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

MATRÍCULA OFICIAL ANTICS ALUMNES CURS 2022-2023
1- DATES DE MATRÍCULA:
Nivells

Inici de matrícula

Finalització de
matrícula

Data límit
d’enviament
documentació

Alumnes oficials del
curs 2021-22 “aptes”
que promocionen de
nivell/curs

1 de juliol, a les 9.00 h

12 de juliol, a les 24 h

15 de juliol, a les 24 h

2- DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
Important: Heu de fer arribar els següents documents per e-mail a
matricula@eoimao.com
1. Resguard de la matrícula (una vegada s’hagi fet el tràmit online).
2. Resguard de pagament de les taxes (MODEL 046) o documentació que acrediti
la bonificació o exempció del pagament (família nombrosa, atur…).
3. Imprès emplenat de l’autorització per a l'ús de dades personals (vegeu model
alumnat major d’edat o menors).
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 hagueu 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:
Aneu a l’enllaç per fer la matrícula online que hi ha a la web:
➔ Si és la primera vegada que hi accedeixes, fes el següent:
1.
2.
3.
4.

Connecta't amb el teu usuari (data de naixement: XX-XX-XXXX) i la teva contrasenya
(DNI sense lletra) i deixa la tercera casella buida.
Introdueix una contrasenya personal i una adreça electrònica.
Rebràs un missatge a la teva bústia de correu amb les instruccions per a l’activació de
la contrasenya personal, només hauràs de clicar sobre l’enllaç.
Ja pots fer la matrícula. No t’oblidis d’emplenar els tres camps (Usuari, Contrasenya i
Contrasenya personal).

➔ Si ja tens una contrasenya, fes el següent:
1.
2.

Emplena la teva data de naixement a la primera casella.
Emplena el DNI sense lletra a la segona casella.
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3.

Escriu la teva contrasenya personal a la tercera casella.
Important: Desau una copia del del resguard

4- COM FER EL PAGAMENT:
El pagament s’ha de fer mitjançant la pàgina web de www.atib.es.
❖ Els antics alumnes, heu de pagar dos conceptes diferents:
➔ Accés pagament matrícula
➔ Accés pagament serveis generals
TAXES DE MATRÍCULA ANTIC ALUMNE

ANTIC ALUMNE
(família nombrosa)

Drets d’examen

153,40 €

76,70 €

Serveis generals

11,62 €

5,81 €

165,02 €

82,51 €

Total

(***) En cas d’haver-vos de matricular de més d’un idioma, haureu de pagar 153,40 € pels drets
d’examen de cada idioma a què us matriculeu i només una vegada els serveis generals.

❖ Els antics alumnes, en cas de família nombrosa i monoparental, heu d’anar als
següents enllaços:
➔ Accés pagament matrícula
➔ Accés pagament serveis generals
ALUMNES EXEMPTS DE PAGAR TAXES:
➔ Els alumnes en situació d’atur, heu de presentar en el moment de la matrícula
“l’informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” del SOIB
(únicament s’admetrà aquest informe).
➔ 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

documentalment la seva situació.

vigents,

sempre

que

acreditin
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➔ Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan
exemptes del pagament de la taxa. També estan exemptes els membres de la
seva unitat familiar, 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.
➔ Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan
obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la
matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i
posteriorment no obtinguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca
concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que
varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el
curs.

