Institut Ronda
FULL D’INSCRIPCIÓ_ Cicles Formació Professional

2021-2022

En concepte de Serveis Generals (programari de consulta de les faltes i qualificacions, disponibilitat de Wi-Fi en tot
el centre, participació en els concursos escolars, agenda escolar, retribució conferències d’especialistes, ...), cal fer
l’abonament de la quota següent:
Alumnat de 1r: 80€
Alumnat de 1r repetidor, si fa menys del 50% de les Unitats Formatives: 50€
Alumnat de 2n: 45€
Alumnat de 2n que fa menys del 50% de les Unitats Formatives: 25€

Un cop pagat heu d’adjuntar el rebut del pagament al formulari.
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 targeta 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 (poseu el nom i el cicle tal
com s’indica més avall).

Passos a seguir al caixer automàtic:
1r. Seleccionar: +operacions
2n. A la propera pantalla cal seleccionar: pagament a tercers
3r. Cal introduir el codi de l’entitat:

1663

4t. Cal seleccionar l’opció: Serveis generals 80€ (la que correspongui depenent del curs)
5è. Un cop seleccionada l’opció caldrà escriure el CODI del curs i el teu NOM de la manera següent:
EXEMPLE: 1EI-VALLS MARTÍ, ANNA (el primer codi correspon a 1r d’Educació infantil, consulteu el codi de
cada curs)
CODI
1APD
2APD
1EI
2EI

Curs
1
2
1
2

Cicle
Atenció a persones en situació
de dependència
Educació infantil

Codi
1AS
2AS
1IS
2IS
1MC
2MC

Curs
1
2
1
2
1
2

Cicle
Animació sociocultural i turística
Integració social
Mediació Comunicativa

