Institut Antoni Pous i Argila

INSTRUCCIONS PER MATRICULAR-SE A PRIMER DE CICLES FORMATIUS
CURS 2019-2020
DATES :
Nom cicle

Dates

Atenció persones en situació de
dependència (CFGM)

10 i 11 de juliol de 2019

Conducció activitats físicoesportives en el medi natural (CFGM)

11 i 12 de juliol de 2019

Educació Infantil (CFGS)

18 de juliol de 2019

Integració Social (CFGS)

19 juliol: Alumnes amb cognom de la A a la M.
22 juliol: Alumnes amb cognom de la N a la Z.

DOCUMENTACIÓ :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI, si no l’heu portat per la preinscripció.
Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, monoparental, discapacitat, vigent, si s’escau.
Full de matrícula degudament emplenat i signat.
Full dels drets d’imatge i de dades degudament emplenats i signats.
1 fotografia mida carnet, amb el nom i els cognoms al darrere.
Alumnes de Grau Mitjà: Original i fotocòpia del Títol ESO o resguard equivalent.
Alumnes de Grau Superior: Original i fotocòpia del Títol batxillerat o de Tècnic Grau Mitjà.
Alumnes menors d’edat:
◦ Fulls autoritzacions degudament signats.
◦ Original i fotocòpia DNI pare, mare o tutor i llibre família, si no ho heu portat per la preinscripció.
Resguard de l’ingrés de l’import del curs. Recordeu-vos, sempre, de portar els comprovants de pagament a la
secretaria del centre perquè consti que heu fet efectiu el pagament.
◦ Núm. C/C BBVA : ES13 0182 9784 7802 0894 6320

HORARI DE LES OFICINES: De dilluns a divendres de 9:30h a 13h
TERMINIS DE PAGAMENT: Cal portar sempre el comprovant a les oficines del centre.
Pagament únic:
Pagament fraccionat:

Fins al 22 de juliol de 2019
1r pagament: Fins al 22 de juliol de 2019
2n pagament: Fins al 5 de setembre de 2019

Nom cicle

Cost recursos
didàctics

Preu públic

------

Pagament
únic *

Pagament fraccionat *
Juny

Setembre

270,36€

-----

------

700€

350€

350€

Atenció persones en situació de
dependència (CFGM)

270,36€

Conducció activitats físicoesportives en el medi
natural (LOGSE) (CFGM)

700€

Educació Infantil (CFGS)

80€

360€

440€

260€

180€

Integració Social (CFGS)

60€

360€

420€

240€

180€

* Els imports corresponen al curs complet. Per matrícula parcial consulteu el full de matrícula per saber l’import per
unitats formatives.
IMPORTANT
L’import del preu públic de matrícula només es retornarà en els casos degudament establerts per normativa. El cost dels
recursos didàctics es retornarà en les baixes presentades a la secretaria del centre abans del 30 de setembre, i cal retornar
l’agenda i/o carpeta, si ja us l’han entregat.
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