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WELCOME PACK
CAFEMN
Camiseta tècnica
Polar
Agenda

TSEAS
Camiseta tècnica
Soft Shell
Agenda

DESCOMPTES EN MATERIAL DE MUNTANYA I BICICLETES

PREU CICLE
(Quotes curs
2018-2019)

OBSERVACIONS

CAFEMN

4.444 €

1ª Quota durant el juliol de 2019, les altres 10 quotes de
setembre del 2019 a juny de 2020.

1r TSEAS

3.790 €

1ª Quota durant el juliol de 2019, les altres 9 quotes del
setembre de 2019 a maig de 2020.

2n TSEAS

3.790 €

1ª Quota durant el juliol de 2019, les altres 9 quotes del
setembre de 2019 a maig de 2020.

Les quotes de setembre a juny es cobraran de l’1 al 5 de cada mes.

Aquestdocumentpodriaesdevenirobsolet un copimprès.
Per garantir la sevavalidesa, la plataforma digital ensassegura la seva última versió.
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Documentació per formalitzar la preinscripció, fins el dia 10 de juny
-

Fotocòpia DNI alumne
Fotocòpia DNI pares (en el cas de ser menor d’edat)
Fotocòpia targeta sanitària
Certificat nota mitjana (ESO, Batxillerat...)
Horari de Secretaria, de dilluns a divendres de 8:30 a 10:30 hores,
dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 hores i dimarts i dijous de 16:00
a 17:00 hores.

Documentació per formalitzar la matrícula, del 2 al 15 de juliol:
-

Fotocòpia compte bancari
2 fotos de carnet
Resguard títol ESO, batxillerat…
Certificat mèdic: Gestionat per l’escola a Salut i Més (Hospital de
Terrassa)
- Horari de Secretaria, de dilluns a divendres de 8:30 a 10:30 hores.
- REPETIDORS: adjuntar omplert el document que facilita el centre
amb els crèdits pendents, amb la signatura de l’alumne i el tutor.
- CONVALIDACIONS: tots aquells alumnes que tinguin alguna
convalidació per altres estudis cursats, hauran d’adjuntar omplert el
document que facilita el centre per convalidació de crèdits, signat
per l’alumne i el tutor.
- CONTINUÏTAT D’ESTUDIS: tots els alumnes que finalitzin CAFEMN i
vulguin passar a TSEAS, i tots aquells de 1r de TSEAS que continuïn a
2n TSEAS, hauran de portar signat pels alumnes el document
facilitat per el centre, per tal de guardar la plaça. (Siguin repetidors
o no).

Aquestdocumentpodriaesdevenirobsolet un copimprès.
Per garantir la sevavalidesa, la plataforma digital ensassegura la seva última versió.

