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COM FER EL PAGAMENT ONLINE DE LA MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021

Accediu a l’autoliquidació des d’aquest enllaç: 
https://autoliquidaciones.eivissa.es/AutoliquidacionesWeb/autoliquidacion.jsp?tipo=800

1.- Us sortirà una pantalla on haureu de posar les dades de l’ALUMNE/A, no del pare ni de la 
mare, de l’alumne/a 

2.- Només heu d’omplir els camps obligatoris, la resta no fa falta (si l’alumne/a no té núm. de 
DNI, podeu posar el d’un dels pares, però el nom ha de ser el de l’alumne/a).

3.- On posa: “Apartat”, seleccioneu curs; “Import”, el total a pagar; “Nom del curs” 
“MATRÍCULA CURS 2020-2021” “Explicació”,  les assignatures de les quals us matriculau;. 
Per ex.: “3r CURS LLENGUATGE MUSICAL – 3r CURS DE SAXÒFON ”. 
Per ex.: “INICIACIÓ III” 

- Si no sabeu per a quines assignatures estau fent la matrícula, consulteu el full de 
matrícula.

- A l’apartat “Import” poseu l’import total de matrícula que heu de pagar, amb els 
descomptes aplicats, si és el cas. Assegureu-vos bé de posar-lo correctament.
 

5.- Quan hagueu omplert tots els camps obligatoris us sortirà la pantalla 1 que teniu a 
continuació. Haureu de clicar on posa “la Caixa” per a fer el pagament online. Heu de tenir a 
mà la targeta de crèdit i el mòbil perquè us arribarà una clau que haureu de posar a la següent
passa. 

Pantalla 1

https://autoliquidaciones.eivissa.es/AutoliquidacionesWeb/autoliquidacion.jsp?tipo=800
acorona
Tachado

acorona
Texto insertado
PER AL CURS 2021-2022
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Aquí us surten les dades del rebut que anau a pagar, comprovau que tot és correcte. 
ÉS MOLT IMPORTANT que ompliu el que surt baix de tot de la pantalla: “Datos de contacto” on 
se us demana el correu electrònic. Si no posau el vostre correu electrònic després no tendreu 
el justificant de pagament que heu d’enviar al Patronat de Música. 

Pantalla 2
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Introduiu les dades de la targeta, i després clicar a “Pagar”.

Pantalla 3

Pantalla 4
A continuació us demanarà la clau que haureu rebut al telèfon mòbil, i una vegada introduïda 
aquesta, cliqueu a “Confirmar compra” .

A continuació podreu veure la 
confirmació de l’operació. Això NO ÉS EL 
REBUT que ens heu d’entregar, és només 
el comprovant que us envia el banc com a
que l’operació s’ha realitzat 
correctament. El podeu imprimir o 
guardar-lo al vostre ordinador per si de 
cas, però no ens l’heu d’enviar. 
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Ara mirau al vostre correu electrònic, a aquestes alçades ja us ha d’haver arribat un correu de 
“la Caixa” com aquest: 

La següent i darrer passa és reenviar aquest correu de “la Caixa” al Patronat de Música: 
patronatdemusica@eivissa.es posant a l’assumpte del correu el nom complet de l’alumne/a.  

Recorda, el REBUT vàlid per al Patronat, és com aquest document: 

mailto:patronatdemusica@eivissa.es

