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Informació MATRÍCULA 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
Curs 2020-2021 

 
 

 

Primer Nivell  de FUTBOL (SEGON PERÍODE) 

 Matrícula: De l’1 al 7 de d´octubre de 2020  
INICI DE CURS 14 d’octubre de 2020 

 
Cicle inicial de SALVAMENT i SOCORRISME (TERCER PERÍODE) 

MATRÍCULA: Del 8 al 13 de gener de 2021 
INICI DE CURS 18 de gener de 2021 (previsió) 

 
La matrícula es formalitzarà a la secretaria del centre amb CITA PREVIA que haureu de 
sol·licitar trucant al 977 70 78 49 en el període de matrícula. 
 
Per a formalitzar la matrícula s’haurà de lliurar a la secretaria del centre el dia assignat amb CITA PREVIA: 
 
Imprès de matrícula i els documents adjunts degudament emplenats amb totes les dades. 

Documentació obligatòria que cal presentar juntament amb la matrícula 

Tot l’alumnat 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport  de l’alumne/a. 

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  

 1 foto carnet actual amb el nom i cognoms al darrera 

 Fotocòpia del  número d ’afiliació a la Seguretat Social (NUSS) de l’alumnat 

 Certificat mèdic oficial de capacitació física per a realitzar activitats fisico esportives 

 Original i fotocòpia del Certificat de superació de la prova específica d’accés als ensenyaments 
esportius. 

 L’alumnat que accedeix per l’ESO: Resguard de la sol·licitud del títol o certificat superació.  

 L’alumnat que accedeix per altres vies: Certificat de superació dels estudis realitzats.                                
(L’alumnat que ha cursat algun estudi al centre no ha de portar el document justificatiu d’accés) 

 
Menors d’Edat 
 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 En cas de separació legal o divorci dels progenitors còpia de la sentència judicial o conveni regulador on 
s’acrediti qui ostenta la custòdia. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare i mare o tutor/a legal o guardador/a de fet. 
 

Si ja es va adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció només cal aportar l’original per fer les 
comprovacions pertinents 
 
IMPORT MATRÍCULA 

L’import de la matrícula és calcularà  al moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre 
 
Es pot fraccionar....60% al formalitzar la matrícula i 40% a la primera setmana de novembre. 
 
Bonificacions i exempcions preu matrícula: 
 
Bonificació del 50% de l'import per a: 

 membres de família nombrosa de categoria general i 

 membres de famílies monoparentals. 
Exempció del 100% del pagament per a: 

 membres de família nombrosa de categoria especial, 

 persones amb discapacitat igual o superior al 33% (alumnat) 
 

 
Per a poder-vos aplicar la bonificació en el preu de la matrícula, l’alumnat heu de portar original i fotocòpia  del  

carnet o targeta acreditativa  que dona opció a la bonificació o exempció 
 
FORMA DE PAGAMENT 

 

L’import de la matrícula és farà efectiu amb targeta de crèdit o transferència bancaria al formalitzar la 
matrícula. 
 
 


