1. INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR L’IMPRÈS DE MATRÍCULA
2014-15
Els alumnes que hagueu superat les proves d’accés, heu de tramitar la matrícula dia 16 de juliol.
Heu d’imprimir l’imprès de matrícula, complimentar-ho i signar-ho. Hi ha caselles amb un número de
l’1 al 4 entre parèntesi, l’explicació de les quals la trobareu a l’apartat 2 d’aquest document.
També heu de d’imprimir el full d’autorització per al trasllat a un centre de salut, complimentar-ho i
signar-ho.
Si teniu 28 anys o més, heu d’imprimir el contracte de cessió de les vostres dades personals a l’entitat
asseguradora i l’heu de complimentar i signar.
Podeu consultar a l’arxiu “1r - Preus de matrícula 2014-15.pdf” l’import exacte a pagar segons el tipus
de matrícula que us pertoqui (ordinària, família nombrosa o haver assolit la qualificació general de
matrícula d’honor a batxillerat).
Tenim previst incorporar les reduccions que figuren a l’apartat 3 d’aquest document, les quals són
provisionals fins que els Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats doni el
vist i plau. En cas de ser beneficiari/ària, consultau-nos l’import a pagar.
Es necessari reservar hora cridant al 971 71 36 28 el dia 15 de setembre (demanar per
Recepció). Es reservaran 15 minuts per persona entre les 9:00 i les 14:00 h. Si, el dia de la cita, us
passa el vostre torn, haureu de tornar a demanar cita en arribar a l’escola. Per tant, és important que
faceu la reserva al més aviat possible i ser puntuals.
El dia concertat per tramitar la matrícula heu de dur:
- L’imprès de matrícula complimentat.
- Còpia del DNI / Passaport / NIE.
- Còpia de la targeta o de la cartilla de la Seguretat Social.
- Autorització per al trasllat al centre de salut més proper en cas d’accident lleu.
- Si sou família nombrosa, còpia del document que ho acrediti.
- Si heu assolit la qualificació general de matrícula d’honor a batxillerat, còpia de l’expedient
acadèmic que ho acrediti.
- Si teniu alguna malaltia, còpia de documentació mèdica que ho acrediti.
- Si teniu 28 anys o més, contracte de cessió de les vostres dades personals a l’entitat
asseguradora.
- Si, segons l’establert a l’apartat 3 d’aquest document, sou benificiari/ària de la reducció en els
preus dels serveis acadèmics per un concepte diferent al de pertànyer a família nombrosa o
haver obtingut matrícula d’honor, còpia de la documentació que ho acrediti i còpia de la
declaració de la renda de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2013.
NO HEU DE FER EL PAGAMENT ABANS DE LLIURAR L’IMPRÈS DE MATRÍCULA A
L’ESADIB (després d’haver-lo lliurat, haureu de fer el pagament i dur el justificant a Recepció com a
màxim dia 17-09-14).

•

Si residiu fora de l’illa:
Màxim el 16-09-14, heu d’enviar per mail a administracio@esadib.com:
L’imprès de matrícula omplert i signat.
Si escau, documentació acreditativa de família nombrosa, matrícula d’honor a batxillerat,
malaltia o de tenir dret a beneficiar-se de la reducció en els preus dels serveis acadèmics per
un concepte diferent al de pertànyer a família nombrosa o haver obtingut matrícula d’honor.
Us enviarem un mail de confirmació al qual us indicarem si és correcte l’import que us surt a
pagar i, a partir d’aquest moment, podreu fer l’ingrés al banc. És imprescindible que ens envieu
el justificant de pagament per mail com a màxim el 17-09-14.
A continuació, ens haureu d’enviar per correu postal:
L’imprés de matrícula original.
Còpia del DNI / Passaport / NIE.
Còpia de la targeta o de la cartilla de la Seguretat Social.
Autorització per al trasllat al centre de salut més proper en cas d’accident lleu.
Si teniu 28 anys o més, contracte de cessió de les vostres dades personals a l’entitat
asseguradora.

2. LLEGENDA
1

Import per crèdit ECTS matriculat
Família
nombrosa
Família
general o
Matrícula
nombrosa
matrícula
ordinària
especial
d’honor a
(100%)
batxillerat
(50%)
18,70
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9,35

0

Descompte
per
ser
beneficiari/ària de la reducció
en els preus dels serveis
acadèmics per un concepte
diferent al de pertànyer a
família nombrosa o haver
obtingut matrícula d’honor.

Tenim previst incorporar les reduccions que figuren a
l’apartat 3 d’aquest document, les quals són
provisionals fins que els Serveis Jurídics de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats doni el
vist i plau. En conseqüència, si sou beneficiaris d’alguna
reducció, indicau el % de descompte que us correspon
segons la renda.
Administració retindrà la vostra matrícula en espera de
l’obtenció del vist i plau dels Serveis Jurídics.
En cas de què els Serveis Jurídics no doni el vist i
plau, no es podran aplicar aquestes reduccions.

3

Assegurança escolar
Edat a data 31-12-14
Menor de 28 anys
Amb 28 anys o més

4

Imprès
matrícula

Import
1,12
50,25

de Si no podeu imprimir vosaltres l’imprès de matrícula i heu de menester venir
a cercar-lo a l’escola, haureu de pagar 1,50 € per aquest concepte.

3. REDUCCIONS DE PREUS DE SERVEIS ACADÈMICS

(pendent del vist i
plau dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats).

a) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%:
Per acollir-se a aquesta exempció, s’ha d’acreditar el grau de discapacitat mitjançant una resolució
o un certificat expedit per l’òrgan competent. Pel que respecta als preus per crèdit en primera
matrícula, gaudiran dels següents descomptes en funció de la renda per càpita familiar de l’alumne
corresponent a l’exercici anterior (s’entendran inclosos en la unitat familiar els progenitors de
l’alumne i els seus fills menors d’edat, més el propi alumne, excepte si acredita una renda pròpia
anual superior a 9.000 €):
Renda per càpita familiar de l’alumne
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, caldrà que els abonin en la seva totalitat.

b) Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes:
Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. Pel que respecta
als preus per crèdit en primera matrícula, gaudiran dels següents descomptes en funció de la
renda per càpita familiar de l’alumne corresponent a l’exercici anterior (s’entendran inclosos en la
unitat familiar els progenitors de l’alumne i els seus fills menors d’edat, més el propi alumne,
excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €):
Renda per càpita familiar de l’alumne
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, caldrà que els abonin en la seva totalitat.

c) Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere:
Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent.
Pel que respecta als preus per crèdit en primera matrícula, gaudiran dels següents descomptes en
funció de la renda per càpita familiar de l’alumne corresponent a l’exercici anterior (s’entendran
inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne i els seus fills menors d’edat, més el propi
alumne, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €):
Renda per càpita familiar de l’alumne
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, caldrà que els abonin en la seva totalitat.
d) Persones que provinguin d’un centre d’acollida, sempre que, a la data de
formalització de la matrícula del primer curs, faci com a màxim 4 anys que hagin
sortit del centre d’acollida:
Aquesta condició s’acredita presentant un certificat expedit per l’organisme competent. Pel que
respecta als preus per crèdit en primera matrícula, gaudiran dels següents descomptes en funció
de la renda de l’alumne corresponent a l’exercici anterior:
Renda de l’alumne
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, caldrà que els abonin en la seva totalitat.

