CURS: 2018-19

EOI DE PALMA
MATRÍCULA D’EOIES
Data de publicació d’aquest document:
18/01/2019

Dates: del 22/01/2019 a les 9:00 fins al 05/02/2018 a les 14:00

PASSES A SEGUIR A L’HORA DE MATRICULAR-SE A L’EOI DE PALMA:
Passa 1: Omplir el formulari online d’introducció de dades personals del 22/01/2019 a
les 9:00 fins al 05/02/2018 a les 14:00.
Passa 2: Fer el pagament de la taxa de matrícula.
Passa 3: Lliurar la documentació i resguards de matrícula i de pagament al
tutor de l’IES o CC.

professor-
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Passa 1: Formulari online d’introducció de dades personals

1) Copïi i aferri el següent link en el seu navegador:
www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1

2) Quan introdueixi el seu DNI o NIE li sortirà la següent pantalla de comprovació de dades.
El format de la data és dd/mm/aaaa:

3) Empleni les seves dades personals.
4) Ha de clicar a “Matricular-me”

5) A continuació, haurà d’anar desplegant les següents categories dels menús i triant les
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opcions de la matrícula:
Pla d’estudis: trïi el que correspongui:

MOLT IMPORTANT: En el curs 2018-2019 conviuen dos plans d’estudis:
Si vostè es matricula d’un curs del Nivell Bàsic de Ha de triar l’opció:
qualsevol idioma (NB A1, NB A2)
Escola Oficial Idiomes – RD1041
Si vostè es matricula d’un curs de Nivell Ha de triar l’opció:
Intermedi o Avançat.
Escola Oficial Idiomes – LOE

Idioma: triï entre alemany, anglès o francés.

Nivell: trïi el nivell corresponent:

Curs: Trïi el seu curs:







IES Bàsic A1,
IES Bàsic A2,
IES 1r nivel Intermedi,
IES 2n nivell Intermedi,
IES 1r nivell Avançat
IES 2n nivell Avançat.

Tipus taxa: ha de triar entre les següents taxes:




Instituts (la taxa normal)
Instituts Família nombrosa o monoparental general
Instituts Família nombrosa o monoparental especial
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Instituts discapacitat
Instituts víctimes violència de gènere
Instituts víctimes terrorisme
Institus renda mínima o social
Instituts joves tutelats i extutelats
Instituts joves acolliment
Instituts desocupat

Plantilla: ha de seleccionar l’única opció que li surtarà al menú.
Cliqui a

Li sortirà un resum de la seva matrícula. Cliqui a “validar” si tot està correcte després de clicar
a “He llegit i estic d’acord amb les dades introduïdes”.
MOLT IMPORTANT: Desplegui la categoria GRUP per triar el IES o CC on vostè estudia!

El programa li emetrà un resguard en pdf. Li recomanam que desi el pdf al seu ordinador. Un
dels exemplars és per a l’alumne/a i l’altre per a l’EOI de Palma.
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Passa 2: Pagament de la taxa de matrícula

Quina taxa ha de pagar l’alumnat?
Tipus d’alumnat

€

Link directe a la pàgina web de l’Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB)

Alumnat ordinari

22,80€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6133

Alumnat membre
d’una família
nombrosa o
monoparental
general*

11,40€

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134

Alumnat membre
d’una família
nombrosa o
monoparental
especial*

0€

Altres col·lectius
exempts de taxa

0€

*MOLT IMPORTANT: aquest alumnat ha de presentar fotocòpia del
carnet de família nombrosa ACTUALITZAT.

No s’ha de fer cap pagament.

*MOLT IMPORTANT: aquest alumnat ha de presentar fotocòpia del
carnet de família nombrosa ACTUALITZAT.

No s’ha de fer cap pagament.

*MOLT IMPORTANT: aquest alumnat ha de presentar fotocòpia de la
documentació justificativa que estableix la normativa al respecte.

Com es pot pagar la taxa?
1) Online: a la pàgina web de l’ATIB (mitjançant tarja bancària o banca online). Trobarà el link directe
en aquestes instruccions o en el resguard en pdf que li emet el programa de matrícula
2) En una entitat bancària col·laboradora presencialment: ha d’accedir al link directe en aquestes
instruccions o en el resguard en pdf que li emet el programa de matrícula, omplir-lo amb les seves
dades i imprimir-lo (són vàries còpies) per anar a pagar al banc.

Entitats col·laboradores on es pot fer el pagament de la taxa (a data 18/01/2018):
Banca March, CaixaBank, BMN-Sa Nostra, BBVA, Banco Popular (Banc de Crèdit Balear), Cajamar, Colonya
Caixa de Pollença
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Passa 3: Lliurament de la documentació i resguards de matrícula i de
pagament al professor-tutor de l’IES o del CC

L’alumnat ha de lliurar al professorat-tutor de l’IES o del CC:
Llista de comprovació:

Fotocòpia del DNI/NIE.
Resguard de la inscripció online (exemplar a l’EOI de Palma)
Justificant del pagament de la taxa (exemplar per a l’Administració)
Fotografia
Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa ACTUALITZAT.
Altres col·lectius exempts o amb bonificació de taxa: documentació justificativa segons la
normativa vigent.
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