
 

PROCÉS D’ INSCRIPCIÓ i 
MATRICULACIÓ 

 
a- inscripcions  (del 13-31 de juliol i a partir de l’1 de setembre 

fins a exhauriment de places) 
 

● inscripcions via telemàtica a la pàgina 
www.palamos.cat/formacio., dels cursos amb places vacants. 
 
Si necessites assessorament i orientació a l’hora d’inscriure’t en 
un programa, el personal de l’Escola Municipal d’Adults t’ajudarà, 
de manera presencial, amb cita prèvia, o telefònic, trucant al 
972600810,  durant el període d’inscripcions, de 9 a 13 h. 

 Rebràs un correu confirmant l’ admissió al curs, i fins  el 4 de 
setembre tens temps per a  renunciar-hi, si així ho vols, enviant 
un correu a  l’ escola d’ adults. escolaadults@palamos.cat. 
Indicant en el tema: Renúncia de plaça i posar el nom del curs. 

b- Confirmació de la inscripció 
 

 Del 5 al 9 de setembre: període de confirmació de 
matrícula.  
Hauràs de portar a l’ escola la següent documentació: foto, 
fotocòpia d´identificació personal, justificant de 
descompte, si és el cas, i hauràs d’ omplir i signar la fitxa 
de l’ alumne.  
*Si ets menor d’ edat hauràs de venir amb el pare, la mare 
o tutor legal per signar els documents d’ autorització d’ 
assistència a l’ escola i ens hauràs d’ omplir la sol·licitud 
per assistir a l’ escola. 
  

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 
* També seran d’aplicació d’ altres descomptes aprovats per l’ Ajuntament a tal efecte 
 
** Per acollir-se al descompte per atur, caldrà demostrar estar aturat dins 
el període de confirmació de matrícula, del 5 al 9 de setembre. 

 
c- Pagament:  Del 26 de setembre  al 7 d’octubre. 

 


