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MATRÍCULA THAT’S ENGLISH               CURS 2016-2017 
 

DATES  
 

Vegeu Calendari de matrícula al final del document  
 

HORARI DE 

SECRETARIA 
 

De dilluns a divendres de 16.00h a 19.00h 

PROCEDIMENT 
 

1) MATRICULACIÓ ONLINE  del 26 de setembre al 16 d’octubre 
2) PAGAMENT TAXES MATRÍCULA. 
3) LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ: una vegada realitzada, i perquè tengui 
validesa la matrícula online,  s’ha de lliurar la documentació a la 
secretaria de l’EOI. 
4) PAGAMENT QUOTA COMPLEMENTÀRIA  

DOCUMENTACIÓ  
A APORTAR A 
L’EOI 

1. Justificant de la matrícula online imprès. 
2. Justificant del pagament de l’ATIB. 
3. Fotocòpia DNI. 
4. 2 fotografies carnet (només nous alumnes) 
5. Família nombrosa: se n’haurà de presentar el carnet actualitzat 
(original i fotocòpia). 
6. Certificat de funcionari de carrera, funcionari interí o personal 
laboral en actiu de centres públics d’ensenyament. 
7. Certificat de discapacitat superior al 33%. 
8. Títol de batxillerat o prova de valoració inicial (VIA)  
 excepte els alumnes que es matriculin a Bàsic 1.  

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. 
 

INICI DE CURS 17 d’octubre 
 

PREUS I 
DESCOMPTES 

- Matrícula ordinària – 182€ 
- Alumne repetidor – 41€ 
- Funcionari de carrera, funcionari interí o personal laboral en actiu de 

centres públics d’ensenyament – 91€ 
- Família nombrosa general – 91€ 
- Família nombrosa especial – 0€ 
- Víctimes del terrorisme – 0€ 
- Discapacitat superior al 33%, discapacitat total o gran invalidesa – 0€ 
- Unitat familiar – 41€ 

 

QUOTA 
COMPLEMENTÀRIA 

- Pagament de quota complementària de 12€ que possibilita el 
manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i 
tecnològics del centre.   

 

IMPORTANT 

 
* La matrícula es farà exclusivament per al nivell acreditat: certificat o prova de valoració inicial (VIA) a la 
pàgina web de That’s English. 
 
** Els alumnes de That’s English no tenen accés directe als estudis presencials de l'Escola Oficial 
d’Idiomes. Els alumnes de That’s English que vulguin matricular-se com a alumnes oficials a l'Escola 
oficial d’Idiomes hauran de fer la corresponent preinscripció com a nous alumnes dins els terminis 
determinats per la Conselleria d’Educació i publicats en aquesta pàgina web. 
 
Recordeu que les places són limitades. 

http://www.thatsenglish.com/inscripcion
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1870846&coduo=36&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1870846&coduo=36&lang=ca

