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

Calendari d’inscripcions i matriculació

curs 2017-2018

12-22 de juny:

Inscripcions. www.palamos.cat/formacio

10 de juliol:

Llista d’admesos a la pàgina web www.palamos.cat, al taulell
d’anuncis de l’Aula d’Aprenentatge i enviament de correu electrònic
informant de si s’ha estat admès o no al curs.
En cas d’ admissió comunicació del termini, forma de pagament i
documentació a adjuntar per formalitzar la matrícula.
En cas de no admissió recordatori de que està en llista d’espera per
al curs que ha sol·licitat.

A partir del 11 de juliol inscripcions fins a exhauriment de places vacants, i llista
d’espera dels diferents cursos.
4-18 de setembre: pagament
Com formalitzar la matrícula(del 4 al 18 de setembre)
A partir del 3 de setembre tindran disponible a la web www.palamos.cat/formacio la
carta de pagament per poder anar al banc a pagar l’import de la matrícula.
Per accedir a la carta de pagament caldrà:
• Entrar a la plataforma amb l’usuari i contrasenya amb que us vau donar d’alta.
• Accedir “Veure les meves dades”
• La pestanya “Matrícules”
• Obrir el pdf que posa “Full pagament”

Documentació a entregar un cop fet el pagament
Caldrà lliurar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament o directament a les
oficines de l’EMAP a l’Aula d’aprenentatge:
•

Carta de pagament amb el comprovant d’haver pagat.

•

Justificants del descomptes aplicats

•

Autorització dels drets d’imatge.

•

Fotografia mida carnet.

•

En cas de menors:
• Normes de convivència específiques per a menors signades per alumnes i
pares
• Autorització dels pares o tutors legals i sol·licitud per la matriculació per
part del menor.
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