AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Ensenyament
Escola Municipal d’Adults

• INSCRIPCIONS
• Del 7 de juny
al 31 d’agost, inscripcions via
telemàtica a la pàgina www.palamos.cat/formacio
Si necessites ajuda tècnica et poden ajudar a fer la inscripció
a l’Ajuntament a l’Oficina d’atenció al Ciutadà de 9 a 13 hores.
Si necessites assessorament , orientació i tutoria a l’ hora
d’inscriure’t en un programa, a l’Aula d’Aprenentatge, el
personal de l’Escola Municipal d’Adults també t’ajudarà; fins
el 21 de juny i del 16 al 31 de juliol de 9 a 13 h.
Les persones empadronades a Palamós tenen prioritat en la
inscripció.
Si creus que et pots aplicar algun dels descomptes en la teva
inscripció, has de preveure, tenir i presentar la documentació
justificativa valorable durant el període de pagament , del 10
al 17 de setembre.
• El 3 de setembre hi haurà sorteig si s’escau.
• El 4 de setembre rebràs un correu confirmant
l’admissió al curs, i fins el 9 de setembre tens temps per
a
renunciar-hi, si així ho vols , informant a
oac@palamos.cat, tot indicant el curs.
• Del 10 al 17 de setembre rebràs un altre correu amb
la carta de pagament. També la pots obtenir accedint
tu mateix a www.palamos.cat/formacio, o anant
a
recollir-la a l’ OAC.
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Podràs triar el teu sistema de pagament, al mateix
Ajuntament amb VISA o per entitat bancària amb el codi
de barres de la carta de pagament.

Sobre els imports dels cursos, sempre que s’acreditin ,
s’aplicaran
les següents bonificacions, en cap cas,
acumulables.

- 50% jubilats de 65 anys o més, amb pensió inferior o igual
al salari mínim interprofessional.
- 50% persones aturades
- 20% persones amb un 33% de disminució o més
- 20% família nombrosa o monoparental
- 20% jubilats o pensionistes
Documents acreditatius;
- Certificat d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de la
Generalitat.
Per jubilat o pensionista: certificat de l’ Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS)
Per discapacitat: certificat de reconeixement de grau de l
’ICASS o bé de l’ INSS.
Per família nombrosa o monoparental: carnet amb
vigència expedit per la Generalitat.
Pel salari mínim interprofessional ( SMI): darrera
declaració de l’IRPF o certificat negatiu
conforme no
s’ha presentat.
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