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ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE REGIM ESPECIAL: SALVAMENT I SOCORRISME / VELA / BUSSEIG 

A tots els ingressos cal que hi consti NOMS, COGNOMS, CÒDI DEL CURS en el que es matrícula 

• Import: QUOTA DE MATERIAL* + QUOTA CURRÍCULAR  

• Entitat bancaria:  Banc Sabadell  - Compte: ES58 0081 1694 2600 0127 0831 

• L’alumnat matriculat únicament en la FCT, 15 euros de quota de material reduïda + quota del mòdul (vàlida per dos cursos consecutius) 

• L’alumnat matriculat únicament en la FCT amb l’exempció, no paguen quota de material i paguen quota de mòdul (vàlida per dos cursos consecutius) 

• L’alumnat que es matricula a 2 o menys mòduls, 15 euros de quota de material reduïda + quota de mòdul. 

 

NOM DEL CICLE CÒDI DEL CURS QUOTA MATERIAL 
 

QUOTA CURRÍCULAR 
 

TOTAL 

CFGM Busseig Esportiu amb escafandre 
autònom – Cicle Inicial 

SQ11 30 euros 509,50 euros 539,50 euros 

CFGM Busseig Esportiu amb escafandre 
autònom – Cicle Final 

SQ10 30 euros 969,50 euros 999,50 euros 

CFGM Vela amb aparell fix i aparell lliure- Cicle 
Inicial 

NA00 30 euros 852,50 euros 882,50 euros 

CFGM Vela amb aparell fix  / Vela amb aparell 
lliure – Cicle Final 

NA10 /NA20 30 euros 1.411,50 euros 1.441,50 euros 

CFGM Salvament i Socorrisme – Cicle Inicial SS11 30 euros 
649,50 euros 
283,50 euros (alumnat AAFE) 

679,50 euros 
313,50 euros (alumnat 
AAFE) 

CFGM Salvament i Socorrisme – Cicle Final SS10 30 euros 
1.324,50 euros 
1069,50 euros (alumnat 
AAFE) 

1.354,50 euros 
1099,50 euros (alumnat 
AAFE) 

CFGS Salvament i Socorrisme SSA0 60 euros 1.745 euros 1.805 euros 

CFGS Vela amb aparell fix NAA0 60 euros Pendent de publicació  

Recordem als alumnes que, com a norma general, aquestes quotes no són retornables. 

*Quota material: Per motius d’organització interna i la comoditat de les famílies i alumnat s’estableix una quota de material a l’inici que inclou els següents 

serveis/activitats: 

Quota reduïda de 15 euros: assegurança escolar, material escolar, intranet, servei de missatgeria, còpies, manteniment informàtic i borsa de treball. 

Quota ordinària de 60 euros (30+30) en ensenyaments esportius: assegurança escolar, material escolar, material fungible (tallers), intranet i servei de missatgeria, sortides i 

activitats complementàries, formació complementària. 

NO inclou material específic personal (Neoprens, aletes,...) i altres formacions de caràcter voluntari. 
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Bonificacions i exempcions: 

• Quota material: no  s’aplica cap bonificació ni exempció. 

• Quota curricular: Bonificació 50%  - Carnet família nombrosa general 

           - Carnet família monoparental 

           - Resolució concessió d’una beca el curs anterior 

           - Resolució concessió d’una beca el curs vigent 

 

             Bonificació 100% - Carnet família nombrosa especial 

                                                                          - Minusvalia del 33% o més 

                                                - Víctimes de terrorisme 

                                                        - Víctimes de violència de gènere 

                - Les persones membres d’unitats familiars que percenin la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Activa d’Inserció 


