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Abonorrcnls outogcrvc¡ ¿tt blørrc i n¿grc

tA3

?reu de I'abonment

incloses

(t) La doble cara es compta com dues impressions.

Abonarænß aulosem¿l en colo¡

tA3

P¡eu de I'abonament

incloses

La doble ca¡a es compta com dues impressions.

E. M¡trfeul¡ pcr r cursos dc form¡ció co¡tfnu¡ i form¡ció pcrmenent (prcu sogons le quentitat d'hores dc formeció que

s'impartcixen cr cl curs i lr perticipeció dc lcs cntit¡ts col'laboredores)

. Matrícula per a cursos de formació contínua per a professionals. Preu mínim per hora de formació: 8,00 €.

. Matrícula per a cursos de formació permanent. Preu mínim per hora de formació: 8,00 €.

F. Matrleul¡ par ¡ cutlsos d'inicirció (prcu scgons le quentitat d'horos dc formrció quc s'imperteixen cn el curs i l¡ participació de

lcs entitrts col'leboredorcs)

. Preu mínim per hora de formació: 3,00 €.

Aquests preus són vigents per al curs 2018-2019 a partir de I'endemà d'haver-se publicat en el Butllelí Oficial de les llles Balears.

2. Exempeions i rcduccions dels prtus dels serveis rc¡dèmics

Si una persona compleix els requisits per acollir-se a més d'un dels supòsits d'exempció o reducció dels preus dels serveis acadèmics que

s'indiquen a continuació, ha de triar-ne un.

À, F¡mllics rombroses

Per donar compliment a la Llei 40/2003, de l8 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, s'estableix que els alumnes que acreditin,

mitjançant documents en vigor, que són beneficiaris dels drets reconeguts als membres de famílies nombroses i que compleixen els requisits

exigits per la legislació actual poden gaudir dels descomptes segtlents:

A.l. F¡mflie nombros¡ dc crtcgorie espcciel

En el moment de formalitzar la matrícula" aquests atumnes estan exempts de pagar l'import de la matrícula i només han de satisfer el 100 %

de les quotes corresponents als serveis generals i, si escau, a I'obertura d'expedient. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els

abonin complets.

4,2. F¡míli¡ nombrosl de cetegorie goncral

Aquests alumnes gaudeixen d'una reducció del 50 7o en els preus per crèdit en primera matrícula. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal

que els abonin complets.

B. Matrlcul¡ d'honor ¡l b¡txillcret

Els alumnes que es maticulin per primera vegada al primer curs i acreditin, mitjançant el certificat acadèmic corresponent, que han obtingut

la qualificació general de matrícula d'honor al batxillerat o a un nivell d'estudis equivalent tenen dret a beneficiar-se d'una reducció del 50 %

en el preu per crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

:C. M¡trlcula d'honor de I'ESADIB

I
Effiets alumnes que hagin obtingut matrícula d'honor als estudis cursats a I'ESADIB tenen dret a beneficiar-se, en la matrícula del curs següent,

ffi¿'* descompte equivalent al resultat de multiplicar el nombre de crèdis de I'assignatura en què han obtingut la matrícula d'honor pel preu

ffi¿.t crèdit. Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets.

ffi" 
nombre de matrícules d'honor d'una assignatura no pot excedir el 5 % dels alumnes que s'hi han matriculat el mateix curs acadèm¡c.
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