• GUIA DE MATRÍCULA ALUMNAT PREINSCRIT:

Accediu a l'aplicació a través de l'enllaç que figura al web (ANAR A LA MATRÍCULA).

1.

Introduïu les vostres dades al camps en blanc:



Emplenau els camps tal com apareixen amb el vostre DNI i lletra.



Marcau la casella "Antic” o “Nou” segons la vostra situació personal:

o Antic: alumnat que han cursat anteriorment estudis oficials en alguna de les EOI depenent del
Govern de les Illes Balears; alumnat matriculat anteriorment en la modalitat lliure per a les
proves de certificació; i aspirants que hagin cursat estudis del programa d’anglès a distància
That’s English.
o Nou: aspirants que no han estat mai matriculats en una EOI dependent del Govern de les Illes
Balears; aspirants que han participat en els cursos per al professorat organitzats per la
Conselleria d’Educació i Universitats a partir del curs 2016‐2017; i l'alumnat del programa EOIES.


2.

Quan ja hàgiu marcat qualcuna de les dues opcions "Nou/Antic", clicau l'opció “Matricular‐se”.

Tot d'una que accediu al programa, podreu d’escollir l’horari que més us interessi dels possibles que us
apareixen

3.

en

el

menú

desplegable

A continuació escolliu les taxes a pagar. Desplegueu el menú "Tipus de matrícula" i triau entre les opcions que
us hi apareixen:

4.

"Grup".

Després indicau si us matriculeu d’un primer o d'un segon idioma en el menú desplegable.

5.

Abans d'acabar el tràmit, us apareixerà la següent pantalla perquè comproveu les vostres dades abans no les
confirmeu:

6. Per finalitzar definitivament el tràmit, clicau a sobre de l'opció “Acceptar” per confirmar la matrícula.

7. Finalment haureu de realitzar el pagament de les taxes de matrícula, accedint a l’enllaç “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. És a dir, la persona que es matricula i la que fa el pagament ha de ser la mateixa.

