AJUNTAMENT DE BELLREGUARD
Clot de l’Era, 10 - Tel. 96 281 55 11(ext 128) – C.I.F. P-4604800-E

IMPRÉS DE MATRICULA CURS 2022/2023
Nom i cognoms:
Domicili:
Data de naixement:
DNI/NIE/PASS:
Email (majúscules):

Localitat:
Telèfon:

ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS ‘8 DE MARÇ’
Curs d’Ensenyaments Bàsics 1r Cicle

Gratuït

(300 h)

50 €

(420 h)

Curso Básico de Español para Inmigrantes A1

Gratuït

(50 h)

Curs de Valencià Bàsic A1 per a Nouvinguts/udes

Gratuït

(60 h)

Curs de Valencià Elemental B1 (JQCV-EOI)

Gratuït

(55 h)

Curs de Valencià Mitjà C1 (JQCV)

100 €

(90 h)

Curs de Valencià Superior C2 (JQCV)

100 €

(90 h)

Curs d’Anglés Beginner A1

50 €

(96 h)

Curs d’Anglés Elementary A2

120 €

(80 h)

Curs d’Anglés Pre-Intermediate B1

120 €

(80 h)

Curs d'Anglés Intermediate B1+

120 €

(50 h)

Curs d'Anglés Upper Intermediate B2

120 €

(50 h)

Curs d’Anglés Avanced C1

120 €

(32 h)

Curs d’Anglés Conversation => B1

100 €

(32 h)

Curs de Dibuix i Pintura

100 €

(60 h)

Curs de Cuina

130 €

(90 h)

Curs de Graduat en Educació Secundària lliure. > 18anys

NOTA: La matrícula al curs d’Anglés Advanced C1 inclou l’assistència al curs d’Anglés Conversation.
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NOTES IMPORTANTS



L’edat mínima per a matricular-se serà de 18 anys complits durant el 2022.
Per a poder optar a les proves lliures de Graduat en Educació Secundària, s’han de tenir
més de 18 anys o complir-los durant l’any 2023.

Les classes s’impartiran a la Casa del Poble (Pl. Major, 1), excepte Dibuix i Pintura (Escoles
Velles, C/ Montdúver) i Cuina (CEIP Gregori Mayans i Císcar).

MATRICULA OBERTA A PARTIR DEL DIA 12 DE SETEMBRE

* Com arreplegar l’imprès de matrícula:
1. Passar a partir del 12 de setembre pel Registre d’Entrada de l’Ajuntament (planta
baixa, C/ Clot de l'Era).

2. Baixar-te’l online: https://web.bellreguard.net/epa-curs-2022-2023

* Com formalitzar la matrícula de forma presencial:
1. Per realitzar el pagament, entreu a l’enllaç següent i seguiu les instruccions:
https://portaltributari.bellreguard.net:8443/autoliquidaciones_bellreguard/epa
(NOVETAT: cap la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant targeta bancaria
en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament).

2. En horari de matí (9:30 a 13:00 h), anar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament amb:
- L’imprès de la matrícula complimentat.

- Justificant bancari del pagament o de la transferència realitzada (en cas de fer el
pagament mitjançant l’enllaç anterior).

- Fotocòpia del DNI o similar (passaport-NIE).
En el cas dels cursos gratuïts només cal aportar l’imprès de la matrícula i la fotocòpia
del DNI, NIE o similar.



Matrícula ONLINE:
Presentar els documents anteriors mitjançant el procediment obert en la seu electrònica
de l’Ajuntament de Bellreguard: http://bellreguard.sedelectronica.es

Més informació i matrícula des del 12 de setembre fins al 7 d’octubre en dies laborables des
de les 9:30 h fins a les 13:00h al Registre d’Entrada de l’Ajuntament (planta baixa, C/ Clot de
l’Era).
Tel. 96 281 55 11 (ext 128).
www.bellreguard.net
e-mail: epa@bellreguard.net
Nota important: si per qualsevol motiu algun curs no es pot realitzar o s’ha d’interrompre, l’Escola Municipal d’Adults garanteix la
devolució de la matrícula totalment o parcialment. En cap cas es tornaran els diners de la matrícula per motius aliens a l’Escola.
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