
 

 

TÈCNIC O TÈCNICA EN FUTBOL – NIVELL 1   
MATRÍCULA   
Cal que formalitzeu la matrícula de l'1 al 7 de setembre de 2020  (en cas contrari, es considera que 
renuncieu a la plaça adjudicada).  
● Quina documentació heu de presentar per la matrícula ?  

- Documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics d’accés i els requisits específics 
d’accés, on consti la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a aquests ensenyaments. 

- Superació de la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat. 
- Si compliu els requisits però, per causes justificades, no podeu presentar la documentació, us 

matricularem condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenteu la 
documentació pendent).  

- Documentació de matrícula, que cal que envieu al correu oficial del centre: matricula@ieb.cat:  
o Full de dades personals.  
o Fotografia tipus carnet on es vegi tot el cap, mirant al front i sense complements (ulleres de sol, 

gorres...)  
o Declaració responsable (COVID19)  
o Autorització de l’ús de recursos digitals del centre (GSUITE)  
o TSI ( targeta sanitària individual) de l’alumne.  
o Certificat mèdic oficial. S’ha d’especificar la següent frase:  

L'alumne està capacitat per fer activitat física que impliqui esforços d’alta intensitat.  
o Resguard de pagament de : quota pública i quota de material i sortides.   
o  Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o 

convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent.   
Us respondrem amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la 
matrícula.  

PREU PÚBLIC: 649,50 €  
Bonificacions i exempcions:   
- Bonificació 50%  

o Carnet família nombrosa general  o Carnet família monoparental 
o Resolució concessió d’una beca el curs anterior   
o Resolució concessió d’una beca el curs vigent   

- Bonificació 100%   
o Carnet família nombrosa especial   
o Minusvàlua del 33% o més   
o Víctimes de terrorisme  
o Víctimes de violència de gènere   
o Els membres d’unitats familiars que percebin Renda Mínima d’Inserció o Renda Activa d’Inserció   

PREU MATERIAL: 50,50  €.   
Aquest preu inclou : assegurança escolar, material escolar, material fungible i  activitats complementàries.   

Podeu fer el pagament fraccionat: el primer pagament de 350 € amb la matrícula, de l’1 al 7 de setembre 
i el segon pagament de 350 € de l’1 al 9 d’octubre de 2020.  

El pagament cal fer-lo per transferència al compte de l’institut i adjuntar el resguard de pagament a la 
documentació de matrícula. A tots els ingressos cal que hi consti NOMS, COGNOMS, CURS-FUTBOL1:  

Número de compte: ES66 2100 0870 6202 0039 1129  

Aquestes quotes no són retornables, exceptuant motius degudament justificats.    

 


