Institut Ronda
FULL D’INSCRIPCIÓ_ Cicles Formació professional

2017-2018

L’alumne/a_________________________________________________________________,
que em matriculo a l’Institut Ronda al 1r curs del Cicle Formatiu:
Atenció a persones en situació de dependència- Torn matí

Animació sociocultural i turística

Atenció a persones en situació de dependència- Torn tarda

Integració social

Educació infantil- Torn matí

Mediació comunicativa

Educació infantil- Torn tarda

faig efectiu el pagament de la quota de 75 € en concepte de Serveis Generals.
Lleida, ____ de _____________ de 2017.

(Signatura)

(L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major, que li impedeixin l’obtenció del servei, i que
siguin acreditats documentalment. El termini de sol·licitud de devolució serà el 30 de setembre)

Cal fer l’ingrés als caixers automàtics del Banc de Sabadell. Podeu fer servir la tarja de dèbit o crèdit de
qualsevol entitat bancària sense recàrrec.

Si feu el pagament a dins a l’oficina us cobraran 5€ de comissió.
També ho podeu fer per transferència al núm. ES83 0081 5398 7100 0123 9534 (recordeu de posar el nom i
el cicle tal com s’indica més avall).

Passos a seguir al caixer automàtic:
-

seleccionar: +operacions

-

A la propera pantalla cal seleccionar: pagament a tercers

-

Cal introduir el codi de l’entitat:

-

Cal seleccionar l’opció desitjada:

1663

SERVEIS GENERALS 75€
-

Un cop seleccionada l’opció caldrà escriure el CODI del curs i el teu NOM de la manera següent:
CODI-Primer cognom Segon cognom, Nom
EXEMPLE: 1EIM-VALLS MARTÍ, ANNA (el primer codi correspon a 1r d’Educació infantil Matí, consulteu el
codi de cada curs)
CODI
Curs
torn
Cicle
Codi Curs
Cicle
1
Matí
APDM
Animació sociocultural i
Atenció a persones en
1
1AS
turística
1
Tarda situació de dependència
APDT
1
1
Integració social
Matí
1EIM
1IS
Educació infantil
1
1
Mediació comunicativa
Tarda
1EIT
1MC
Caixers automàtics més propers: Ps. de Ronda, 82-84

