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Previ a la matrícula 
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TÈCNICS D’ESPORT 

FULL DE PAGAMENT 

 

 
 

 

 
Dades alumne/a   

DNI Cognoms i nom:     

Preus públics:(1) Correu electrònic: 

Curs complet (els quatre blocs) 

 

Matrícula parcial(per blocs) 
 

1rN        2nN 3rN
1rN 2nN 3rN BC - Bloc comú ........................ 238€ .......... 272€............ 252€ 

Futbol ................. 649,50€ ......... 676€..............910,50€ 
Futbol sala .......... 588 € ............. 652,50€.........802,50€ 
Esquí alpí ............ 97,50€ ........... 1.182€.........1.734,50€ 
Surf de neu ......... 937,50€ ......... 1.050,50€ 
Excursionisme .....682,50€ 
Muntanya mitjana...................... 895€ 
Descens de Barrancs................... 935,50€ 
Escalada ..................................... 1.506,50€ 
Alta Muntanya ........................... 2.493€ 
Bàsquet................436€............... 757€ 

 
 
 

 

Dades del pagament 

BE - Bloc específic 
Futbol ............................324€ .......... 283,50€....... 487,50€ 
Futbol sala .....................262,50€ ..... 260€............ 379,50€ 
Esquí alpí (*).................. 646€ .......... 789,50€....... 1.311,50€ 
Surf de neu (*)............... 612€ .......... 658€ 
Excursionisme ............... 357€ 
Muntanya mitjana ............................ 502,50€ 
Descens de barrancs ......................... 543€  
Escalada ............................................ 1.114€ 
Alta Muntanya .................................. 2.100,50€ 
Bàsquet.......................... 110,50€...... 364,50€ 

BCM - Bloc complementari ...... 34€ ........... 51€............. 46€  
BP - Bloc de formació pràctica...53,50€ ...... 69,50€........ 73€  
PF-Projecte final................................................................ 52€ 

 

Import total del preu públic de la matrícula ...........  € Suma dels preus públics 
amb exempcions aplicades 

Import a descomptar per convalidacions ................  € 

Material escolar ..................................................    € 

Vegeu el 2n full 
 

De pagament obligatori per a tothom 

Assegurança escolar .............................................................. €      Només si l'alumne és menor de 28 anys 

Tarja d'accés al recinte escolar ............................................. €      
Dipòsit que serà retornat amb

 
 

Total a pagar ..........................................................                € Suma dels conceptes anteriors 
 

Forma de pagament: ingrés bancari (la matrícula no serà efectiva fins que no quedi justificat documentalment el pagament) 

 
Entitat: “La Caixa” 

Compte: ES83 - 2100 - 0343 - 1402 - 0031 - 9324 
 
 

Import del primer pagament ..................................... € 
 

Import del segon pagament No més tard del 9 de setembre ...........................  € 

 

(1) Els alumnes amb discapacitat (mínim 33%) si es matriculen per primera vegada i els que tenen carnet vigent de família nombrosa de 

categoria especial estan exempts del pagament del preu públic. 

El alumnes amb carnet vigent de família nombrosa o monoparental tenen una exempció del 50% del preu públic. 

 

(*) El bloc específic d’Esquí alpí i Surf de neu tenen un cost addicional que es passa a cobrament durant el mes de novembre.
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Convalidacions directes tècnics esportius: 
 
 
 

Títol al·legat Nivell Crèdits convalidats  Import a 

descomptar 

 

CFGM-Conducció 

D’activitats fisicoesportives 

en el medi natural 

1 
BAF1:Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

PAE: Primers auxilis i higiene de l’esport 102 € 

CFGS- Animació d’activitats 

fisicoesportives 
1 

BAF1: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

BAP1:Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 

ENE1: Entrenament esportiu 

PAE: Primers auxilis i higiene de l’esport 

204 € 

 

Mestre EF 1 
BAF1: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

BAP1:Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 

ENE1: Entrenament esportiu 

136 € 

Diplomat EF 

INEF 

1 

BAF1: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

BAP1:Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 

ENE1: Entrenament esportiu 

FSE: Fonaments sociològics de l’esport 

OLE1: Organització i legislació de l’esport 

 

170 € 

CFGM-Conducció 

D’activitats fisicoesportives 

en el medi natural 

2 
 

BAF2: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 68 € 

CFGS- Animació d’activitats 

fisicoesportives 
2 

BAF2: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

BAP2:Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 

ENE2: Entrenament esportiu 

221 € 

Mestre EF 2 BAP2: Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 85 € 

Diplomat EF 

INEF 

2 

BAF2: Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport 

BAP2:Bases psicopedagògiques de l’ensenyament 

ENE2: Entrenament esportiu 

OLE2: Organització i legislació de l’esport 

TSE: Teoria i sociologia de l’esport 

 

272 € 

Diplomat EF 3 BIE: Biomecànica esportiva 

SAE: Sociologia de l’alt rendiment esportiu 
48 € 

 
INEF 3 

EAR: Entrenament de l’alt rendiment esportiu 

FIE: Fisiologia de l’esport 

GEE: Gestió de l’esport 

PSE: Psicologia de l’alt rendiment esportiu 

204 € 

 


