MATRÍCULA DE PRIMER CURS
CURS 2019-2020

DATES MATRÍCULA
CICLES
Cures auxiliars d’infermeria / Perruqueria i cosmètica capil·lar
Estètica i bellesa / Atenció a persones en situació de dependència
Caracterització / Animació sociocultural i turística / Integració social
Educació infantil/ Mediació comunicativa
Pròtesi dental / Estètica integral i benestar / Assessoria d’imatge personal
Estilisme i direcció de perruqueria / Higiene bucodental

DIA
9 al 11 de juliol
12 al 15 de juliol
18 de juliol
19 de juliol
22 de juliol
23 de juliol

HORARI SECRETARIA de 9h30’ h a 13h00’
DATA INICI DE CURS
Consulteu el web del centre per les dates d’inici de curs durant la primera setmana de setembre.
L’hora de presentació del curs es comunica la primera setmana de setembre.
Trobareu més informació sobre el calendari del curs al vestíbul del centre i a l’agenda escolar.
HORARI DELS ESTUDIS
El centre està obert des de les 8h del matí fins a les 21h20’. L’ensenyament s’ofereix en dos torns: matí i tarda.
El torn de matí comprèn des de les 8h del matí fins a les 14h30’. El de tarda des de les 15h fins a les 21h20’.
Consulteu la taula annexa per conèixer el torn en què s’imparteixen els cicles. L’horari de classe es facilita el dia
de la presentació del curs.
ASSEGURANÇA ESCOLAR
Alumnat menor de 28 anys amb DNI o NIE
El preu de la matrícula (consulteu taula) inclou l’assegurança escolar obligatòria, aquesta cobreix tots els
accidents que els alumnes puguin patir a l’Institut, a l’empresa on facin les pràctiques o en el trajecte d’anada i
tornada als llocs esmentats.
Alumnat major de 28 anys o menor sense DNI o NIE
No esta cobert per l’assegurança escolar obligatòria. L’alumnat més grans de 28 anys han de presentar la
targeta sanitària (no cobreix responsabilitat civil). En el cas de no tenir targeta sanitària, hauran de pagar
l’assegurança escolar privada de l’institut d’un import de 10€.
VACUNACIÓ
Donades les característiques dels cicles impartits es recomana que l’alumnat estigui vacunat d’Hepatitis B i del
Tètanus.
Per a l’alumnat d’Estètica integral i benestar és obligatòria la vacunació d’Hepatitis B i del Tètanus, segons el
Decret 28/2001, de 23 de febrer (DOGC núm. 3318, de 01.02.2001).
LLIBRES DE TEXT i RECURSOS DIDÀCTICS
La llista de llibres de text es publica al web del centre (www.salvadorsegui.net) i al vestíbul els primers dies de
setembre.
L’alumnat del centre haurà de tenir un ordinador portàtil per realitzar treballs de classe.
SOBRE L’ASSISTÈNCIA A CLASSE
Els estudis impartits a l’Institut Salvador Seguí són de modalitat presencial, tal com determina la normativa del
Departament d’Ensenyament sobre cicles formatius. Això implica l'assistència obligatòria de l’alumnat a totes
les hores previstes per a cadascun dels mòduls lectius que cursin i a totes les hores previstes del mòdul de
Formació en centres de treball.
Consulteu l’agenda escolar per conèixer el tractament de les faltes d’assistència. El fet de no presentar-se a les
classes els 2 primers dies del curs, sense posar-ho en coneixement del tutor/a o de la Direcció del centre,
s’entén com a una renúncia a la plaça i aquesta és ocupada per altres persones en llista d’espera.
Una vegada iniciat el curs, si un alumne falta dos mesos de manera ininterrompuda, es considera una conducta
greument perjudicial per a la convivència en el centre i, per aquest motiu, es procedeix a tramitar la baixa
d’ofici.
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DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA
-

Imprès de matrícula disponible al web del centre

-

Original i fotocòpia DNI

-

Alumnes menors d’edat: original i fotocòpia DNI d’un dels tutors legals

-

Documentació establerta per als residents estrangers

-

Original i fotocòpia del títol o del resguard del títol (alumnes provinents d’ESO, batxillerat o altres titulacions)

-

Certificat d’estudis original i fotocòpia (proves d’accés, curs d’accés, homologacions...)

-

Comprovant d’ingrés de pagament de matrícula (informació al full de pagament de matrícula)

-

Fotocòpia targeta sanitària individual

- Opcional: si l’alumne/a sol·licités un canvi de torn, haurà de sol·licitar-lo mitjançant una instància
IMPORTANT
El centre no acceptarà cap matrícula si falta algun document dels sol·licitats anteriorment.
El centre no farà fotocòpies.
Si la matrícula no es formalitza en les dates establertes es perdrà la plaça atorgada i, per tant, es passarà al final
de la llista amb el barem definitiu.

TAULA AMB TORN i COST DELS DIFERENTS CICLES
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Nom

Torn

Atenció a persones en situació de dependència (TAP)
Cures auxiliars d’infermeria (CAI)
Estètica i bellesa (ESB)
Perruqueria i cosmètica capil·lar (PER)

Matí/Tarda
Matí/Tarda
Matí/Tarda
Matí

Cost
Recursos
didàctics
141
154
254
235

Preu
Públic

TOTAL

-

141
154
254
235

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

515
553
500
573
467
576
564
584
474
498
485

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Higiene bucodental (HIG)
Pròtesis dentals (PRO)
Estètica integral i benestar (EST)
Caracterització i maquillatge professional (CAR)
Assessoria d’imatge personal i corporativa (AIP)
Estilisme i direcció de perruqueria (EiD)
Educació infantil (TEI) *
Educació infantil (TEI) *
Animació sociocultural i turística (ASC)
Integració social (TIS)*
Mediació comunicativa (MED)

Matí/Tarda
Matí
Matí/Tarda
Matí
Tarda
Matí
Matí
Tarda
Matí
Matí/Tarda
Tarda

155
193
140
213
107
216
204
224
114
138
125

*Integració Social dual es farà al torn de matí i Educació Infantil dual es farà al torn de tarda

De la columna “cost recursos didàctics” cal pagar l’import total en lliurar la documentació de matrícula
juntament amb el pagament del “preu públic”. Tots dos imports en un únic pagament al compte indicat en el
full adjunt.
Només el pagament del preu públic (360 euros) es pot realitzar en dos terminis: la meitat (180 euros) més
l’import total del cost dels recursos didàctics en lliurar la documentació de matrícula, i l’altra meitat (180
euros) abans de l’inici de les classes. La matrícula no estarà formalitzada fins al pagament total del cost del
cicle. En el cas de no realitzar els pagaments, s’entendrà que es renuncia a la plaça.
Recordeu-vos, sempre, de portar els comprovants de pagament a la secretaria del centre per a que consti que
heu fet efectiu el pagament.
ANUL·LACIÓ MATRÍCULA
L’import del preu públic de matrícula només es retornarà en els casos degudament establerts per normativa. El
cost del material es retornarà en les baixes presentades a la Secretaria del centre abans del 30 de setembre. Si
us doneu de baixa, cal retornar l’agenda i/o carpeta. La informació sobre el procediment d’anul·lació total o
parcial d’un cicle es pot consultar a l’agenda escolar.
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