
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INCA                                  www.eoinca.com 
    

MATRÍCULA NOUS ALUMNES                      per al CURS 2020-2021 

 ALEMANY   CATALÀ   FRANCÈS 

DATES  Admesos a la preinscripció de juny 

A1 o amb certificat acreditatiu:  14 al 22 de juliol i del 24 al 30 de setembre 

Altres nivells (amb prova de nivell)  

Preinscripció: 3 a 9 de setembre 
Prova de nivell: 10 de setembre 
Matrícula admesos: 24 a 30 de setembre 

Llista d’espera: 16 d’octubre 
Últimes vacants: 19 d’octubre 

HORARI DE 
SECRETARIA 

De dilluns a dijous de 16.00 a 19.30 h i divendres de 10.00 a 13.30 h. 

PROCEDIMENT 1) MATRICULACIÓ ONLINE :  

* la matrícula s’ha de fer al mateix centre on s’havia fet la preinscripció  
* s’ha de realitzar necessariament abans de fer el pagament de les taxes per a 

INCA        

 

2) PAGAMENT TAXES: vegeu full d’informació de taxes 

3) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ: una vegada realitzada, i perquè tengui validesa la 
matrícula online, s’ha d’enviar la documentació a eoincasecretaria@gmail.com 

MPORTANT: Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de 
termini no tenen dret a la devolució de les taxes (BOIB, nº11, 24 de gener de 2019).

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/matriculacion_preinscritos/inicio.php?tcentro=EOI&centro=PM5
http://www.eoinca.com/secretaria-2/matricula-2/
mailto:eoincasecretaria@gmail.com


 DOCUMENTACIÓ 1. Justificant de la matrícula online imprès. 
2. Justificants del pagaments de l’ATIB impresos. 
3. Original i fotocòpia del DNI/NIF o del NIE. Si es tracta d’un NIE provisional, s’ha 
d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas es permet un altre document per 
acreditar la identitat. 
4. Si el domicili que figura al DNI no pertany al partit judicial d’Inca cal aportar justificant del 
municipi de residència (original d’un d’aquests documents): 
    - certificat d’empadronament 
    - contracte laboral o certificat de l’empresa 
    - certificat de matrícula del lloc d’estudi  
5. Família nombrosa general i especial: se n’haurà de presentar el carnet actualitzat 
(original i fotocòpia). 
6. En situació d’atur: Informe de període ininterromput en situació d’atur (amb data, com a 
màxim, 30 dies anterior a la data d’inici de la matrícula), sempre que s’acrediti aquesta 
situació en el moment de la matrícula. 
7. Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: s’haurà d’acreditar 
documentalment. 
8. Víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que depenen d’elles: 
s’haurà d’acreditar documentalment. 
9. Membre de família monoparental general i especial: s’haurà d’acreditar documental. 
10. Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills o filles: s’haurà d’acreditar 
documentalment. 
11. Altres: Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i 
extutelats en vies d’emancipació , joves en acolliment familiar i les persones subjectes a 
mesures privatives  de llibertat. 

IMPORTANT 1. Si un alumne no pot formalitzar la matrícula el dia indicat, ho podrà fer una altra persona 
en el  seu lloc. 
2. Una vegada formalitzada la matrícula només es tindrà dret a devolució de la taxa quan la 
supressió de grups sigui conseqüència d’una decisió de l’administració educativa. 
3. Es recorda que l’oferta dels nivells de cada idioma està supeditada al nombre d’alumnes 
matriculats. Per tant, els alumnes oficials matriculats d’un nivell no tenen garantit l’accés 
durant el següent curs acadèmic al nivell immediatament superior al que estan cursant.  


