INSTRUCCIONS
MATRÍCULA 2019-2020

1. COMPLIMENTAR L’IMPRÈS DE MATRÍCULA.
Heu de complimentar l’imprès de matrícula [arxiu “5- b) imprès de matrícula”], signar-ho i enviar-ho per
correu electrònic a administracio3@fesmae.com màxim dia 24-07-19, junt amb la següent
documentació:
-

-

-

DNI / Passaport / NIE.
Targeta de la Seguretat Social.
Si teniu 28 anys o més, el contracte de cessió de les vostres dades personals a l’entitat
asseguradora, complimentat i signat [arxiu “5- d) contracte de cessió de dades a Prebal (majors de
28 anys)”].
Si sou família nombrosa, document que ho acrediti.
Si heu assolit la qualificació general de matrícula d’honor a batxillerat, l’expedient acadèmic que ho
acrediti.
Si teniu alguna malaltia, documentació mèdica que ho acrediti.
Si estau empadronats a Menorca, a Eivissa o a Formentera i residiu des de fa més de sis mesos a
una d’aquestes illes, certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament corresponent en què
consti que fa com a mínim sis mesos que residiu en alguna d’aquestes illes.
Si, segons l’establert més endavant, sou benificiari/ària de la reducció en els preus dels serveis
acadèmics per un concepte diferent al de pertànyer a família nombrosa, haver obtingut matrícula
d’honor o ser resident de Menorca, Eivissa o Formentera, la documentació que ho acrediti i la
declaració de la renda de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2018.

A l’imprès de matrícula hi ha caselles amb un número de l’1 al 3 entre parèntesi i en color vermell,
l’explicació de les quals segueix a continuació:
1

Import per crèdit ECTS matriculat
Família nombrosa
general, matrícula
Família
d’honor a batxillerat
Matrícula
nombrosa
o resident a
ordinària
especial
Menorca, Eivissa o
(100%)
Formentera
(50%)
18,18

2

9,09

0

Descompte per ser beneficiari/ària
de la reducció en els preus dels
serveis acadèmics per un concepte Indicau el % de descompte que us correspon segons la
diferent al de pertànyer a família renda.
nombrosa,
haver
obtingut
matrícula d’honor o ser resident
de Menorca, Eivissa o Formentera.

3

Assegurança escolar
Edat a data 31-12-19
Menor de 28 anys
Amb 28 anys o més

Import
1,12
25,00

Podeu consultar l’import exacte a pagar segons el tipus de matrícula que us pertoqui (ordinària, família
nombrosa, haver assolit la qualificació general de matrícula d’honor a batxillerat o estar empadronat a
Menorca, a Eivissa o a Formentera i residir des de fa més de sis mesos a una d’aquestes illes) a l’arxiu
“5- c) preus de matrícula”.
Respecte a les reduccions que figuren a continuació, en cas de ser beneficiari/ària, per favor,
consultau-nos l’import a pagar.
a) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar el seu grau de discapacitat
mitjançant una resolució o un certificat expedit per l’òrgan competent. El descompte, que és aplicable
als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a
corresponent a l’exercici anterior (s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de
l’alumne/a i els altres fills, més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual
superior a 9.000 €). El percentatge de bonificació segons la renda és el següent:
Renda per càpita familiar de l’alumne/a
Fins a 15.000 €
De 15.001 a 25.000 €
De 25.001 a 35.000 €
A partir de 35.001 €

Bonificació del preu per crèdit
75%
65%
50%
Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
b) Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant la
resolució administrativa corresponent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera
matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a corresponent a l’exercici anterior
(s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne/a i els altres fills, més el mateix
alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El percentatge de
bonificació segons la renda és el següent:
Renda per càpita familiar de l’alumne/a
Fins a 15.000 €
De 15.001 a 25.000 €
De 25.001 a 35.000 €
A partir de 35.001 €
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

Bonificació del preu per crèdit
70%
50%
30%
Sense bonificació

c) Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant
qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. El descompte, que és aplicable als preus
per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a corresponent a
l’exercici anterior (s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne/a i els altres
fills, més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El
percentatge de bonificació segons la renda és el següent:
Renda per càpita familiar de l’alumne/a
Fins a 15.000 €
De 15.001 a 25.000 €
De 25.001 a 35.000 €
A partir de 35.001 €

Bonificació del preu per crèdit
70%
50%
30%
Sense bonificació

Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.
d) Persones que provinguin d’un centre d’acollida, sempre que, en la data de formalització
de la matrícula del primer curs, faci com a màxim quatre anys que hagin deixat el
centre:
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant un
certificat expedit per l’organisme competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en
primera matrícula, depèn de la renda de l’alumne/a corresponent a l’exercici anterior. El percentatge
de bonificació segons la renda és el següent:
Renda de l’alumne/a
Fins a 15.000 €
De 15.001 a 25.000 €
De 25.001 a 35.000 €
A partir de 35.001 €
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

Bonificació del preu per crèdit
70%
50%
30%
Sense bonificació

2. TRAMITAR LA MATRÍCULA ON-LINE.
El procés de matriculació on-line comença el dimarts 23-07-19 a les 00:00 h i finalitza el
dimecres 24-07-19 a les 23:59 h.
Una vegada complimentat l’imprès de matrícula, heu de formalitzar la matrícula on-line a través de l’enllaç
“1. Link per formalitzar la matrícula on-line”.
Passes a seguir:
-

Per defecte, l’idioma que us sortirà és l’idioma que tingueu predeterminat al vostre navegador. Podeu
canviar-ho a la part superior dreta de la pantalla clicant sobre l’idioma desitjat.

-

Desprès d’haver llegit tots els punts d’aquest document, clicau al botó “He llegit les instruccions de la
matriculació. Realitzar una nova matrícula”.

-

Introduïu el vostre DNI (amb la lletra), NIE o passaport.

-

Clicau sobre el botó “recordar contrasenya” (perquè és la primera vegada que accediu).

-

Tornau a introduir el vostre DNI i tornau a clicar al botó “recordar contrasenya”

-

Clicau al botó “tornar”

-

Revisau el vostre correu electrònic perquè haureu rebut un mail procedent de “Códex.Pro” i clicau al
link que inclou.

-

Indicau la contrasenya personal que voleu tenir per accedir al programa de gestió acadèmica,
confirmau-la i clicau al botó “Actualitzar”

-

Si us ha tornat a canviar l’idioma, el podeu tornar a canviar a la part superior dreta de la pantalla.

-

Introduïu el vostre DNI, la vostra contrasenya i clicau al botó “Entrar”

-

Clicau al link “Matrícula 2019 / 2020 Nous alumnes”:

-

Tornau a clicar sobre el botó “He llegit les instruccions de la matriculació. Realitzar una nova
matrícula”.

-

Clicau al link “Interpretació”:

-

Com que és obligatori matricular-vos de tots els crèdits a 1r curs, clicau al botó “Continuar”.

-

Si sou beneficiaris d’algun descompte, clicau-ho.

-

Seleccionau el tipus de pagament que voleu fer (únic o fraccionat).

-

Clicau al botó “Continuar”

-

Revisau que les dades siguin correctes i clicau al botó “Confirmar matrícula”

-

Si heu clicat “pagament únic”:
o Seleccionau la forma de pagament “Codi de barres” (en català) o “Impreso con código de
barras” (en castellà) i clicau al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Tornau a clicar al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Rebreu per correu electrònic el resguard per fer el pagament bancari.
o Clicau al botó “Finalitzar i anar a la pàgina del web del centre” i accedireu al link de
CaixaBank per poder realitzar el pagament.

-

Si heu clicat “pagament fraccionat”:
o Clicau al link “Confirmar forma de pagament” corresponent al primer termini.
o Seleccionau la forma de pagament “Codi de barres” (en català) o “Impreso con código de
barras” (en castellà) i clicau al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Tornau a clicar al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Clicau al link “Confirmar forma de pagament” corresponent al segon termini.
o Seleccionau la forma de pagament “Codi de barres” (en català) o “Impreso con código de
barras” (en castellà) i clicau al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Tornau a clicar al botó “Confirmar l’import i la forma de pagament”
o Rebreu per correu electrònic els resguards per fer els pagaments bancaris (el primer correu
inclourà el resguard del primer termini i, el segon correu, el del segon termini)
o Clicau al botó “Finalitzar i anar a la pàgina del web del centre” i accedireu al link de
CaixaBank per poder realitzar el pagament.

3. PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.
A partir del moment en què hagueu formalitzat la matrícula on-line i fins a tres dies
després, podeu pagar l’import total de la matrícula o bé podeu fraccionar el pagament en dos terminis.
A aquest efecte, s’estableixen els terminis següents:
-

Pagament únic: A partir de la formalització de la matrícula on-line i fins a tres dies després  100 %
de l’import.

-

Pagament fraccionat:
o Primer termini: A partir de la formalització de la matrícula on-line i fins a tres dies després 
el 50 % de l’import dels crèdits ECTS i el 100 % de la resta de conceptes.
o

Segon termini: A partir de la formalització de la matrícula on-line i fins al 15-12-19  el 50 %
restant de l’import dels crèdits ECTS.

És necessari que ens envieu per correu electrònic a administracio3@fesmae.com el resguard de
pagament. Si no podeu descarregar l’arxiu en pdf, podeu enviar-nos un “print pant” amb les dades que
segueixen a continuació:

Passes a seguir per realitzar el pagament:
-

Si heu sortit del link de CaixaBank, podeu tornar a accedir a través de l’enllaç “2. Link per realitzar el
pagament on-line”.
https://www4.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9050794&EMISORA=57086035501

-

Heu de consultar les dades que surten al resguard de pagament de “pagament únic” o del “primer
termini” just a la part superior del codi de barres.

-

Heu d’indicar el número de “Referència”, “Identificació” i “Import” i seguir les instruccions del web
de CaixaBank.

-

Recordau que, si no podeu generar un arxiu en pdf per enviar-nos el justificant de pagament, podeu
fer el “print pant” que us hem mostrat abans i enviar-ho a administracio3@fesmae.com

En el cas de pagament fraccionat, pel que fa al segon termini, haureu d’agafar les dades del resguard de
pagament del “segon termini” i podeu realitzar el pagament en qualsevol moment fins al 15-12-19. Per
favor, recordau enviar-nos el justificant per correu electrònic una vegada realitzat.

4. DOCUMENTACIÓ A FER-NOS ARRIBAR.
Una vegada tramitada la matrícula, heu de fer-nos arribar personalment o per correu postal, màxim fins
al 31-07-19:
-

L’imprès de matrícula original.
En cas de tenir 28 anys o més, el contracte de cessió de dades a l’asseguradora original.
En cas de ser beneficiari d’alguna reducció en els preus dels serveis acadèmics, heu de mostrar a
administració la documentació original acreditativa o enviar per correu postal una còpia acarada.

Si veniu personalment, podeu fer-ho de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h. En cas d’haver de deixar
només l’imprès de matrícula i, si escau, el contracte de cessió de dades a l’asseguradora, heu de deixar-ho
a recepció.
Si ho enviau per correu postal, heu d’enviar-ho a:
ESADIB
a/a Fina Quiñonero
c/ del Morer, 6
07001 Palma.

