SOL·LICITUD DE RESERVA A CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR EN MODALITAT PRIVADA
Jo, (nom i cognoms):
amb DNI:

,Telf./Mòbil:

i correu electrònic:

,

SOL·LICITE reservar una plaça per al curs escolar 2021 – 2022 en el CICLE FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR de modalitat privada impartida en el TORN DE VESPRADES (de 15.00 a 21.00 h) que s'indica
(marcar amb X):
1r de CFGS de Dietètica

Mòduls*:

2n de CFGS de Dietètica

Mòduls*:

1r de CFGS d’Higiene Bucodental

Mòduls*:

2n de CFGS d’Higiene Bucodental

Mòduls*:
*Indicar només en el cas de NO sol·licitar el curs complet.

Expose que em presentaré per la VIA D'ADMISSIÓ (indicar l'opció corresponent):
Títol de Batxiller

Modalitat i nota mitjana:

CFGM

Família i nota mitjana:

CFGS

Família i nota mitjana:

Prova d'accés a GS

Nota mitjana:

Altres accessos:

(indicar):

Per a això, ADJUNTE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (obligatòria):
Fotocòpia del NIF/NIE
Justificant del pagament de la quota de reserva* = 200,00 €
Certificat acadèmic de la via d'accés (original o fotocòpia compulsada)

I per deixar-ne constància, signe la present a Castelló de la Plana,

de

de 20

Signatura del sol·licitant
El pagament d'aquesta quota es duu a terme pels conceptes de gestió administrativa, que comporta la

reserva de la plaça fins al moment de formalització de la matrícula. Pel que, en cas que el/la sol·licitant no
culminara el procés de matrícula, la mateixa NO SERÀ SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓ*.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), l'informem que les dades de caràcter personal que
figuren en la present comunicació són tractats per SALUS COOP.V i pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, etc., així com per a donar-se

de baixa si no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Carrer del Pintor Vergara, 3, 12004

Castelló de la Plana, o a l'email: protecciondedatos@coopsalus.com

(Aquest document serveix com a rebut dels imports abonats) EXEMPLAR PER Al SOL·LICITANT (pàg 1/4)
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(Aquest document serveix com a rebut dels imports abonats) EXEMPLAR PER AL CENTRE (pàg 2/4)

JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA QUOTA DE
RESERVA CURS 21 – 22

QUOTA DE PREINSCRIPCIÓ I RESERVA DE PLAÇA
En els cicles formatius de modalitat privada s'assignaran les places per ordre de preinscripció.
La quota de preinscripció i reserva de plaça s'abona – per una sola vegada – a Secretaria en el
moment de formalitzar la preinscripció. El pagament d'aquesta quota es duu a terme pels
conceptes d'obertura i gestió administrativa de l'expedient, que inclou la reserva de la plaça fins
al moment de formalització de la matrícula.
Aquesta quantitat s'esdevé independentment dels honoraris acadèmics, per la qual cosa, en cas
que el sol·licitant no culminara el procés de matrícula, la mateixa NO SERÀ SUSCEPTIBLE DE
DEVOLUCIÓ. Per tant, si es fa la preinscripció en un cicle privat i després obté plaça en un cicle
formatiu concertat no es retornarà l'import de la quota de preinscripció.
SOL·LICITANT (nom i cognoms):
QUOTA DE PREINSCRIPCIÓ: 200,00 €
FORMA DE PAGAMENT (marcar amb X):  PAGAMENT EN EFECTIU

 PAGAMENT AMB TARGETA

* OBSERVACIONS:

El centre comunicarà al sol·licitant la seua admissió atesa la demanda i fixant uns terminis per a
realitzar la matrícula; si la sol·licitud fora rebutjada per part del centre al no disposar de places
després del termini de matrícula (que es realitzarà per ordre de preinscripció) es procedirà a la
devolució de la quota.
Si el sol·licitant està pendent del requisit acadèmic i no l'obté, per a procedir a la devolució de la
quota, haurà de presentar un certificat o butlletí amb data actual (original o fotocòpia
compulsada) com a comprovant del suspens. Així i tot, qui no haja superat el requisit d'accés en
la convocatòria ordinària (juny – juliol), tindrà prioritat en la matrícula de setembre en el cas que
es disposen de places en la titulació sol·licitada.
SEGELL, DATA D'ENTRADA I SIGNATURA DEL CENTRE

DATA:

SIGNATURA del sol·licitant

(Aquest document serveix com a rebut dels imports abonats) EXEMPLAR PER Al SOL·LICITANT (pàg 3/4)
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PROCEDIMENT DE PAGAMENT curs 2021 – 2022
TÈCNIC SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
La reserva de plaça comporta la preinscripció. Posteriorment, i després de la confirmació
per part del centre de la disponibilitat de places i el compliment dels requisits acadèmics
d'accés, es realitzarà la matrícula.
Existeixen dues formes de pagament:


A. Pagament únic. S’ abona la quantia total del curs en el moment de fer la
matrícula; aquesta forma de pagament comporta l’aplicació d’un 8 % de
descompte.



B. Mitjançant domiciliació bancària. S'abona l'import de la matrícula i es presenta
emplenat i signat el document de domiciliació bancària per al pagament fraccionat
en 9 quotes (d'octubre a juny).

1r TÈCNIC SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
Opció pagament A

PREMATRÍCULA

PAGAMENT ÚNIC

(reserva plaça)

Descompte 8 %

200,00

2.955,00

Opció pagament B

PRE-MATRÍCULA

(reserva plaça)

MATRÍCULA

200,00

600,00

MENSUALITATS (9)

TOTAL

D’octubre a juny
290,00

matrícula + mensualitats

3.210,00

2n TÈCNIC SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL
Opció pagament A

PREMATRÍCULA

PAGAMENT ÚNIC

(reserva plaça)

Descompte 8 %

0*

2.290,00

Opció pagament B

PREMATRÍCULA

(reserva plaça)

MATRÍCULA

0*

600,00

MENSUALITATS (9)

TOTAL

D’octubre a juny

matrícula + mensualitats

210,00

2.490,00

* 200,00 € per a l’ alumnat de nova incorporació (que no haja cursat 1r en Coop. Salus)

