
 
 
 
 
 
 
TAXES MATRÍCULA ALUMNES OFICIALS  per al CURS 2019-2020 

 
 

Matrícula d’un nivell d’un idioma 
 

 Alumnat 
ordinari 

Família 
nombrosa 

general 

Antic alumne Drets d’examen 150,38€ 75,19€ 

Serveis generals 11,39€ 5,70€ 

Total 161,77€ 80,89€ 

   

Nou alumne Drets d’examen 150,38€ 75,19€ 

Serveis generals 11,39€ 5,70€ 

Obertura d’expedient 23,92€ 11,96€ 

Total 185,69€ 92,85€ 

 
 
 
Exempcions i bonificacions: 
 

 Els membres de famílies nombroses  i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la 
bonificació de la taxa, s’ha d’acreditar documentalment. 

 Persones en situació d’atur, estan exemptes de pagament. Documentació que cal 
aportar:  informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur  (amb data, com 
a màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula). No es considerarà vàlida la 
targeta de demanda de feina. 

 Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles, estan exemptes del pagament de la 
taxa. S’ha d’acreditar documentalment. 

 Persones amb una discapacitat igual al 33% o superior, estan exemptes del pagament 
de la taxa. S’ha d’acreditar documentalment. 

 Víctimes de violència de gènere, els fills o filles que depenen d’elles, estan exemptes 
del pagament de la taxa.  

 Estan exemptes de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica 
especial, els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, els joves en acolliment 
familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’ha d’acreditar 
documentalment. 

 
Important: els alumnes del programa d’anglès a distància That’s English, els alumnes de 
cursos intensius i específics i els alumnes del programa EOIES han de pagar les taxes de nous 
alumnes. 
 
 
 



Matrícula de més d’un nivell: 
L’alumnat haurà de pagar 150,38 € per drets d’examen per cada nivell més al qual es 
matriculi (Família nombrosa: 75,19 €). 

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LES NOVES SITUACIONS D’EXEMPCIÓ I BONIFICACIÓ 
 
 
FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA 
 
Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials 
-Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 
Sol·licitant:  
Titular de la renda social garantida o o fill/a amb la seva autorització signada 
Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar. 
 
FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
 
Certificat expedit per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) Servei Insular de Família del 
Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o 
Consell de Formentera  
Sol·licitant:  
Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada 
Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar. 
 
 
FAMÍLIES MONOPARENTALS 
 
ESPECIAL (1 FILL/A DISCAPACITAT- 2 o MÉS FIILS - GUÀRDIA I CUSTÒDIA ÚNICA) 
GENERAL ( 1 FILL/A - GUÀRDIA I CUSTÒDIA ÚNICA) 
Valoració en suspens, pendent de resoldre per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de 
Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera. 
 
 
JOVES TUTELATS I EXTUTELATS 
 
Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS Servei Insular de Família del 
Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o 
Consell de Formentera  
Sol·lcitant: l’alumne si és major de 18 anys 
Sol·licitant: l’educador del centre si l’alumne és menor de 18 anys 
 
ACOLLIMENT 
 
L’alumne ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, 
un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), 
Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de 
Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera). 
 
PERSONES PRIVADES DE LLIBERTAT 
 
Ha de presentar la resolució judicial que determina la seva situació.  


