Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària
Pere Alsius i Torrent
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DEL CICLE FINAL DE
SALVAMENT AQUÀTIC
DELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS. CURS 2018- 2019

Preinscripció
Període:

11 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:

Calendari:








Sol·licitud (es facilita gratuïtament al centre).
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
Original i fotocòpia del DNI del tutor legal de l’alumne (si es menor d’edat).
Original i fotocòpia del títol d’ESO o equivalent.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
Certificat de superació del 1r nivell de futbol o equivalent (excepte alumnes del
centre)
 Si s’escau:
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
 Certificat de percepció renda mínima d’inserció. (PIRMI)
 Certificat de discapacitat.
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

Publicació de la relació baremada de l’alumnat

11 desembre de 2018 a 15 de
gener de 2019
16 de gener

Reclamacions a la relació baremada de l’alumnat

del 17 al 21 de gener

Publicació de la relació d’alumnat admès

22 de gener de 2019

Presentació de sol·licituds:

Matriculació
Període:

Del 23 al 25 de gener de 2019

Horari:

Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00

Documentació:

Lloc:







Resguard de la preinscripció.
Dues fotografies de mida carnet.
Resguard de la Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula.
Certificat del nivell inicial de salvament aquàtic (excepte alumnes del centre)
Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna dret a la convalidació de mòduls (si
s’escau)
Institut Pere Alsius i Torrent.
Adreça:

C/ Sardana 17, 17820 BANYOLES

Telèfons:

972 57 09 91 (telèfon) – 972 58 11 59 (FAX)

Correu electrònic:

iesperealsius@xtec.cat

Pàgina Web:

www.iesperealsius.cat

CURS
Inici/final del curs: Dilluns 28 de gener de 2019 / inici mes de juny (dates a concretar)
Horari:

Nocturn: De dilluns a dijous de 17 a 21 hores; Dissabtes de 14 a 19 hores (piscina)
(veure calendari concret)

Duració del curs:

180 hores del bloc comú
290 hores del bloc específic
190 hores del bloc de formació pràctica

Preu:

1324’50 € curs complet sense assegurança escolar
(consulteu la taula de convalidacions)

Lloc de realització: Institut Pere Alsius i Torrent i CNB
Les llistes del procés de preinscripció es publicaran al taulell de l’nstitut Pere Alsius i Torrent de Banyoles

