
 

 

MATRÍCULA PER AL CURS 2020/2021  AL CICLE DE GRAU SUPERIOR DE 

TÈCNIC  SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC 

 

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 

1. PERÍODE DE MATRÍCULA i VIA DE LLIURAMENT 

Del 23 al 25 de setembre de 2020,  per mitjà del lliurament  de tota la 
documentació que es detalla al correu electrònic secretaria@iescteib.org 

El darrer dia per enviar aquesta documentació és el 25 de setembre, abans de les 
14:00h. 

Molt important!! Cal assegurar-se, abans de formalitzar la matrícula, que en les 
llistes definitives publicades el 23 de setembre l’alumne/a surt com RESERVAT. En 
cas contrari, no s’ha de fer la matrícula. 

 

2. PAGAMENT 

Cada any es fa una aportació econòmica que inclou:  

- Despeses de fotocòpies i materials 
- Agenda escolar 
- Assegurança escolar 
- Altres despeses 

 

Aquesta aportació és de 50 € EN MATRÍCULA ORDINÀRIA i 25 € EN CAS DE FAMÍLIA 
NOMBROSA. 

 

L’ingrés s’ha de fer per transferència bancària al següent IBAN de Bankia i en el 
concepte s’ha de posar el nom de l’alumne/a: 

ES77 2038 3503 4260 0015 7945 

 

 

mailto:secretaria@iescteib.org


3. DOCUMENTACIÓ  

 

La documentació que s’ha d’enviar per correu electrònic és la que es detalla a 
continuació: 

 

- Full d’autoritzacions 

- Resguard del pagament de matrícula 

- Full d’autorització de tractament de dades menors o majors d’edat (segons 
pertoqui) 

- Full de matrícula 

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent (només per aquells que teniu 
dret a la reducció de l’import de matrícula) 

- Apèndix 3. Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el 
curs escolar 

- Apèndix 4. Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes 
establertes en els protocols i a mantenir el centre informat. 

- Full d’inscripció a l’AMIPA I resguard de pagament (VOLUNTARI) 

 

ELS ORIGINALS D’AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’HAURAN DE LLIURAR EN MÀ AL 
TUTOR/A DEL GRUP EN INICIAR-SE LES CLASSES PRESENCIALS. 


