Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Marianao

SOL·LICITUD AL SERVEI D’ASSESSORAMENT
Centre que es presenta la sol·licitud:
Nom

Família Professional:
Codi

Nom

Dades personals:
Nom

Cognom:

Cognom:

DNI o document equivalent núm:
Adreça:
Municipi:

Home

Dona

C.P.:

Telèfon :
Adreça electrònica:

Telèfon mòbil :
Data de naixement:

Confirmar Adreça electrònica:

Accepto que les meves dades personals (nom, cognoms i document d’identitat) relacionades amb les
diferents fases del procés del servei d’assessorament és publiquin al taulell d’anuncis o a la pàgina web del
centre.
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Estic informat/da del servei i del seu preu.

(Signatura)
Nom i cognoms:
Data:

Documentació a presentar les persones admeses al servei d’assessorament a la secretaria del
centre segons calendari de la web
Llistat de documentació que cal presentar:
La sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament.
Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
Resguard de pagament del preu
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Marianao

DOCUMENT PER AL
PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC
AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
APROVAT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (27/9/2012)





Forma de pagament:
 Caixer automàtic de La Caixa (no admet monedes)
En el moment del pagament s’ha de fer constar la següent informació:
 EMISOR/ORDENANT: NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE
 CONCEPTE: ASSESSORAMENT / RECONEIXEMENT CICLE (p. ex. Assessorament ASIX
1, Reconeixement, etc.)
 BENEFICIARI:
INS. MARIANAO
 CODI ENTITAT:
0113446
Presentació del resguard: És obligatòria la presentació a l’institut d’aquest imprés juntament amb el
resguard bancari amb la informació citada en el termini establert, així com de la documentació justificativa
original (amb còpia) que acrediti dret a alguna exempció o bonificació.

SERVEI D’ASSESSORAMENT
MATRÍCULA SERVEI D’ASSESSORAMENT

60 €

Amb bonificació del 50%

○
○

Per família nombrosa 1ª Cat. o Monoparental
Per haver gaudit de beca del MEC el curs.

Exempcions

○
○

Fam. nombrosa de categ. espec.
Minusv. igual o superior al 33%

○ Víctimes d’actes terroristes
○ Perceptors de la Renda

Mínima

d’Inserció

○

Subjectes a mesures privat. llib.

○ Víctimes de viol. de gènere

Total a ingressar =
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