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Cada escola oficial d’idiomes publicarà les dates d’inscripció al programa i formalització de la matrícula a 
la seva pàgina web. 

4.2. L’alumne inscrit en el programa That’s English! podrà sol·licitar a la direcció del centre en què estigui 
inscrit l’anulació 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. 

4.3. El cost de la matrícula per a l’alumne que es matricula per primera vegada en un curs, és de 198€, 
excepte per a aquells que tenen dret a alguna de les reduccions de preu contemplades en els apartats 
4.5 a 4.10. Aquesta inscripció dona dret al suport tutorial i als mitjans didàctics posats a disposició dels 
alumnes per a cada curs, la plataforma e-learning inclosa. 

4.4. Els alumnes que repeteixin un curs rebran un quadern d’activitats del nivell corresponent, i han 
d’abonar 100€ en el moment de formalitzar la matrícula. 
 
4.5. L’alumnat que pertanyi a família nombrosa general té dret a una reducció del 50% del cost de 
matrícula. En el cas  de les famílies nombroses especials 1aquesta 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. 

4.6. 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 matrícula. Aquestes persones han de presentar 
un certificat de la seva condició de personal en actiu. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 
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4.10. Les persones en atur majors de 52 anys tenen dret a un 50% de descompte sobre l’import final de 
la matrícula. Aquesta situació s’ha d’acreditar amb la targeta de demanda d’ocupació en vigor.  

4.11. Les reduccions recollides en els apartats 4.5 a 4.10 no són acumulables entre si i no són aplicables 
als alumnes repetidors 
 
4.12. La matrícula queda formalitzada una vegada s’ha realitzat el pagament del material didàctic de 
cada curs i quan l’imprès d’inscripció s’ha lliurat al centre de suport administratiu respectiu. El lliurament 
d’aquest imprès s’ha de realitzar dins els terminis establerts. Fet això, els alumnes podran rebre el 
material didàctic que els correspongui. 

Cada centre de suport administratiu pot tenir assignats diversos centres autoritzats per impartir 
l’ensenyament d’anglès a distància com a centre de suport tutorial. L’alumne, juntament amb l’imprès de 
matrícula, ha de rebre informació de la relació dels centres de suport tutorial que corresponguin al 
centre de suport administratiu que hagi triat. 

4.13. L’alumnat matriculat en un centre en un determinat any acadèmic té assegurada la plaça per 
continuar els seus estudis en el mateix centre el curs següent. 

En el cas de sol·licitud de trasllat a altre centre, es pot acceptar la petició, sempre que hi hagi places lliures 
en aquest centre, i tindrà preferència sobre l’alumnat que es matriculi per primera vegada. En aquests 
casos, el procediment que s’ha de seguir és el següent: 

 L'alumne ha de fer una preinscripció al centre d’origen per garantir la seva continuïtat al 
programa. La secretaria del centre ha d'anotar les dades de l’alumne (nom i número del 
document oficial d’identificació) i el centre al qual sol·licita el trasllat. 

 La secretaria del centre d’origen ha de demanar al centre al qual se sol·licita el trasllat si disposa 
de places. En cas afirmatiu, s’ha de fer un trasllat de l'expedient del centre d'origen al centre de 
destinació, la qual cosa suposa la preinscripció de l'alumne al centre de destinació. 

 Una vegada confirmada la recepció de l’expedient pel centre de destinació, l’alumne es podrà 
matricular-hi, i el centre d'origen donarà de baixa l’alumne.  

4.14. Si un alumne de That’s English! vol continuar els seus estudis en la modalitat presencial dins el 
mateix centre o en un altre, per a l’accés a aquesta modalitat es tindrà en compte la seva condició 
d’alumne oficial, però s’ha de regir pel procediment d’ordre d’admissió que les EOI tenen establert amb 
caràcter general.  
 
4.15. Cada centre autoritzat per impartir aquests ensenyaments ha de tenir una quota d’alumnes 
que ha de ser determinada per la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres. Per establir-la 
s’ha de tenir en compte la disponibilitat de professorat i d’aules, i la previsió de matrícula. Abans 
d’obrir el termini de matrícula, cada centre publicarà el nombre màxim i mínim d’alumnes i grups 
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que oferirà d’acord amb la ràtio establerta per la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres i 
segons la seva disponibilitat de professorat i aules. Per al curs 2020-2021 la ràtio mínima serà de 15 
alumnes i la màxima de 50. 
 
4.16. La inscripció es realitzarà per via telemàtica i el pagament  es podrà realitzar per via telemàtica o 
de manera presencial en entitat bancària. 
 
L’alumne haurà d’inscriure’s a través de la pagina web de That’s English! (www.thatsenglish.com) i 
emplenar les dades sol·licitades. Podrà optar per realitzar el pagament online (TPV virtual) o a l’entitat 
bancària establerta per a aquesta finalitat. S’ha d’informar els alumnes que optin per aquesta 
modalitat que l’entitat bancària pot cobrar una comissió per realitzar aquesta operació. 
El termini per a la realització del pagament serà de 3 dies laborables des de l’emplenament online del 
formulari.  
 
L’alumne ha d’enviar per correu electrònic al centre de suport administratiu de la seva elecció la 
documentació, justificant de pagament inclòs, en un termini no superior a 3 dies a partir de la 
realització del pagament. Les adreces electròniques habilitades per a la recepció d’aquesta 
documentació són: 

- Eivissa: eoi.eivissa@thatsenglish.com 
- Maó: eoi.mahon@thatsenglish.com 
- Palma: eoi.palma@thatsenglish.com 

 
És obligatori presentar tota la documentació que es relaciona en els apartats següents, si és nou 
alumne o s’inscriu en un centre diferent al del curs anterior. 
 
4.17. L’alumne ha d’enviar per correu electrònic al centre de suport administratiu elegit l’imprès 
d’inscripció, degudament emplenat, ha d’adjuntar-hi una fotocòpia del document oficial d’identitat 
(DNI/NIE), i a més la documentació que acrediti estar en una de les situacions següents: 
 

a) Si es matricula en el nivell intermedi B1 per primera vegada en la modalitat a distància, ha d’adjuntar 
document que acrediti complir qualsevol dels requisits que s’especifiquen a l’apartat 3.1.2.1. 
 

b) Si es matricula al primer curs de nivell intermedi B2, només si ho fa per primera vegada en la 
modalitat a distància, l’alumne ha de complir i acreditar qualsevol de les condicions esmentades a 
l’apartat 3.1.3.1. 

 
c) Si es matricula en el nivell avançat C1 per primera vegada en la modalitat a distància: document 

que acrediti que compleixi qualsevol dels requisits que s’especifiquen a l’apartat 3.1.4.1. 
 

d)  Si es matricula de segon curs del nivell bàsic A2 o d’intermedi B2: 
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- Si ja era alumne de That’s English! i té superat el primer curs del nivell corresponent, o li queda per 
superar només un mòdul, fotocòpia del butlletí de qualificacions. 

- Si té superat el primer curs del nivell corresponent en qualsevol EOI en la modalitat presencial, 
certificació acadèmica oficial expedida pel centre en què va cursar els seus estudis. 

- Haver obtingut l’accés al curs bàsic A2, o intermedi B2 a la prova VIA per al curs 2020-2021. 
 

e) Si és alumne repetidor de qualsevol dels cursos del programa, fotocòpia del butlletí de 
qualificacions. 

f) Si va sol·licitar l’anul·lació de les convocatòries del curs anterior: certificat d’acceptació per part de la 
direcció de l’EOI 

Una vegada el centre hagi rebut i revisat la documentació, en el termini de tres dies laborables a partir 
de la seva recepció ha d’enviar un correu electrònic a l’alumne i donar-li una cita per formalitzar la 
inscripció definitiva al centre i fer el lliurament del material didàctic del curs en què s’hagi inscrit.  

4.18. L’alumne matriculat al programa That’s English! té assegurat el suport tutorial durant tot el curs 
acadèmic. 
 
Quan l’alumne empleni l’imprès de matrícula, ha de consignar per ordre de preferència aquells 
centres on prefereixi rebre l’atenció tutorial. En el supòsit que hi hagi més demanda que oferta per a 
un dels centres, les places s’han d’assignar per ordre de sol·licitud d’inscripció, llevat dels alumnes que 
ja estaven matriculats durant el curs 2019-20, que tenen assegurada la plaça en les condicions 
previstes, i aquells procedents de trasllat des d’un altre centre, que han de gaudir de caràcter 
preferent sobre l’alumnat nou. 

4.19. Finalitzat el termini d’inscripció, els centres de suport administratiu han d’elaborar una llista 
definitiva d’alumnes matriculats, que s’ha de fer pública. 
 
4.20. Un cop formalitzada la inscripció, i d’acord amb el què disposa la Llei 2/2014, de 27 de març, per 
la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres 
lleis complementaries, l’alumne tindrà dret a desistir de la inscripció realitzada, sense haver d’al·legar 
cap motiu, durant un període de 14 dies naturals des del moment del pagament de la matrícula.  
 
En aquest cas, l’alumne haurà de realitzar la petició en el centre de suport administratiu on va 
formalitzar la seva inscripció o descarregar-se el formulari de desistiment de la web de That’s English!. i 
enviar-lo a la següent adreça electrònica: devoluciones @thatsenglish.com. L’alumne disposarà d’un 
termini de 14 dies a partir de la data en què va realitzar la inscripció per tornar el material didàctic, 
sense desprecintar, al centre de suport administratiu en què s’hagi matriculat.  
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Una vegada rebuda la documentació per part de la societat encarregada de la gestió del Projecte 
(Eductrade) i comprovat amb el centre de suport administratiu la devolució del material precintat, es 
procedirà a realitzar la devolució de l’import abonat a través dels següents mètodes de pagament: 
 
- Si el pagament se ha fet per TPV: retrocés del pagament a la targeta de l’alumne  

 
- Si el pagament s’ha realitzat en una sucursal bancària: transferència al número de compte 

corrent que l’alumne hagi facilitat en el formulari de desistiment 
 
En tot cas, i sense cap cost addicional, l’alumne podrà sol·licitar la devolució per transferència 
bancària, independentment del mètode de pagament utilitzat per realitzar la seva inscripció.  
 
El dret de desistiment no serà aplicable si el material didàctic de That’s English! retornat està 
desprecintat o si l’alumne ha fet ús dels serveis de That’s English! 
 
Transcorregut el període de 14 dies estipulats per la llei, només es procedirà a la devolució de l’import 
de la inscripció al programa That’s English! per causes justificades imputables al mateix programa. 
 
El procediment que s’ha de seguir és el següent: 
 

 L’alumne ha d’enviar al centre de suport administratiu on es va matricular una sol·licitud 
justificada documentalment i l’original de “l’exemplar per a l’alumne” de l’imprès de 
matrícula. L’instancia de sol·licitud de devolució ha d’ésser enviada pel alumne abans del 15 
de desembre de 2020. 

 
 El centre de suport administratiu haurà de lliurar a l’alumne un justificant en paper en què 

quedi constància de la reclamació realitzada. 
 

 La Direcció del centre redactarà un informe sobre la devolució, tenint en compte que aquesta 
només serà acceptada quan sigui deguda a causes imputables a That’s English! 

 
 En el cas que la sol·licitud de devolució procedeixi d’un centre de suport administratiu d’una 

administració educativa fora de l’àmbit competencial del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional, la instància juntament amb l’informe de la Direcció del centre serà remesa en el 
termini de 15 dies a la Conselleria d’Educació de la comunitat autònoma a què pertany el 
centre de suport administratiu. 

 
 La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, a través del Servei dels Ensenyaments de 

Règim Especial, remetrà la sol·licitud de devolució a la Societat encarregada de la gestió del 
Projecte, Eductrade S.A., C/ Padilla, 32- bajo C, 28006 Madrid, que podrà revisar la decisió 
adoptada per a comprovar si es correspon amb la documentació aportada. 
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 Eductrade S.A. no tramitarà cap devolució que no vagi acompanyada del corresponent 
informe de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria 
d’Educació de la Comunitat Autònoma, que és l’òrgan de l’Administració Educativa que té les 
competències per resoldre els expedients de devolució. Si es rebés qualque sol·licitud que no 
complís amb aquest tràmit, serà retornada al centre de suport administratiu. 

 
 Quan escaigui fer la devolució, la Societat de gestió haurà de reintegrar a l’interessat l’import 

sol·licitat en la petició de devolució, o bé en la targeta de crèdit/dèbit de l’alumne (si ha 
realitzat la inscripció en la web de That’s English! mitjançant aquesta modalitat de pagament), 
o per transferència bancària al número de compte facilitat per l’alumne. En ambdós casos 
l’alumne haurà de tornar prèviament el material didàctic sense desprecintar. 

 
 Quan no calgui fer-ne la devolució, es comunicarà aquesta decisió a l’interessat a través del 

centre de suport administratiu 

4.21. Les sol·licituds de trasllat d’expedient per canvi de residència de l’alumne durant el curs acadèmic 
s’han de trametre segons el procediment que figura en el punt 4.13. d’aquest apartat. 

Les tutories del curs 2020-2021 començaran el 15 d’octubre en aquells nivells i escoles oficials d’idiomes 
autoritzats i per aquells grups que hagin arribat a la ràtio mínima d’alumnes establerta al punt 4.15 
d’aquestes instruccions. 
 
 
5. CENTRES 

 
5.1. Els nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 dels ensenyaments de règim especial 
d’anglès en la modalitat d’educació a distància s’han d’impartir a les escoles oficials d’idiomes 
autoritzades: 
 
Centres de suport tutorial Centres de suport administratiu 
EOI Eivissa  
EOI Maó  
EOI Palma 
IES Joan Maria Thomàs 
IES Arxiduc Lluís Salvador 
IES Ses Estacions  

EOI Eivissa  
EOI Maó  
EOI Palma 
 

 
Els centres que no siguin escoles oficials d’idiomes, però estiguin autoritzats a impartir aquests 
ensenyaments, tindran la consideració de centres de suport tutorial de l’EOI de la seva demarcació i, 
per tant, els alumnes han d’estar matriculats i han de rebre les certificacions oficials en aquella EOI. 


