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PREU CICLE 

(Quotes curs  
2019-2020) 

 

 
 

OBSERVACIONS   

 
 
FUTBOL 
 

 
 

2.250 € 
 

 
- Técnic I: 1ª quota de 550 euros al juliol i 2ª quota de 
550 euros al novembre de 2019. 
- Técnic II: 1ª quota de 575 euros al gener i 2ª quota de 
575 euros a l’abril.  
 

 

 

 

Documentació per formalitzar matrícula, màxim 17 d’octubre de 2019 

- Fotocòpia DNI alumne 

- Fotocòpia DNI pares (en el cas de ser menor d’edat) 

- Fotocòpia targeta sanitària 

- 1 foto de carnet 

- Resguard títol ESO 

- Acreditació superació prova específica* 

- 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. 
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*Inscripcions proves especifiques: 

1r període 

Inscripció: del 3 al 22 de maig de 2019 

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 23 de maig de 2019 

Llista d’admesos o exclosos 

- Provisionals: a partir del 29 de maig 

- Definitives: a partir del 6 de juny 

Proves: entre els dies 7 i 28 de juny de 2019 

 

2n període 

Inscripció: del 2 al 13 de setembre de 2019 

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 14 de setembre de 2019 

Llista d’admesos o exclosos 

- Provisionals: a partir del 17 de setembre 

- Definitives: a partir del 26 de setembre 

Proves: entre els dies 28 de setembre i 11 d’octubre de 2019 

 

Per informar-vos dels llocs on es realitzen les proves específiques i qualsevol 

altra consulta accediu a: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-

esportius/calendari/ 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari/

