• GUIA DE MATRÍCULA ALUMNAT OFICIAL
1. Accediu a l'aplicació a través de l'enllaç que figura al web (ANAR A LA MATRÍCULA).
2. Introduïu les vostres dades en els camps en blanc, les mateixes que posau a l’hora de consultar les
vostres notes online mitjançant l’aplicació Centrosnet:

Si encara no heu activat la vostra contrasenya personal, poseu la vostra data de naixement a la primera
casella (el format ha de ser el següent: DD-MM-AAAA, per exemple: 01-06-1980), el vostre DNI a la
segona casella, i deixeu en blanc la tercera casella. A continuació introduïu una contrasenya personal i una
adreça de correu electrònic. Rebreu un missatge al vostre correu amb les instruccions per a l’activació
(pot ser que el missatge us arribi a la carpeta de correu brossa/spam).

Clicau a “Entrar”.
3. Una vegada a dins de l’aplicació, heu d’escollir grup. Normalment la següent informació us surt per
defecte, però si no fos així, heu de seguir les següents passes:
Anau a la pestanya “Historial” i clicau “Matrícula online”. Us ha de aparèixer un llistat dels grups que podeu
escollir amb l’horari corresponent.



Assegurau-vos d’escollir, entre els grups oferts, el que més us interessa per horari i per
lloc d’impartició (Eivissa: horaris de tarda; St Antoni: horaris de matí).



A la mateixa pantalla, l’aplicació us demanarà que confirmeu les taxes [el preu total] que
haureu de pagar, escolliu del desplegable l’opció que us convingui.



Tot seguit, feu click al botó “confirmar” es mostrà una pantalla que us avisarà que us
esteu matriculant i llistarà totes les dades. Caldrà que verifiqueu que totes les dades són
correctes i, sols aleshores, clicau “Acceptar”.



Llavors, a la pantalla, us sorgirà el resguard de matrícula. Guardau-lo en format pdf en el
vostre ordinador per a poder-ho enviar posteriorment com adjunt al correu de
secretaria.



Sortiu de l’aplicació informàtica clicant en el cadenat que hi ha a dalt a la dreta.

4. Finalment haureu de realitzar el pagament de les taxes de matrícula, accedint als enllaços “links
directes a l’ATIB per al pagament de taxes” al web de l’escola.
IMPORTANT: tant en el resguard de matrícula com en els de pagament hi ha de figurar el nom de la
persona que es matricula.

