FORMULARIO DE MATRÍCULA AULA MENTOR
DNI

Nome / Nombre

Apelidos / Apellidos

Correo

Teléfono

Data Nacemento / Fecha Nacimiento

Municipio

C. Postal

Situación Laboral
Ningunha / Ninguna

Área do curso / Área del curso
NINGUNHA / NINGUNA

Nome do curso no que se matricula / Nombre de curso en que se matricula

Coñecementos previos / Conocimientos previos

Tipo
Nova /nueva matriculación (48€)

Sen coñecementos / Sin conocimientos

Renovación (24€)

Firma

En

,a

INSTRUCIÓNS PARA A MATRICULACIÓN NOS CURSOS DE AULA MENTOR
1. Escolle o teu curso en www.aulamentor.es
2. Cumprimenta o formulario de matrícula.
3. Fai o pago das taxas no número de conta: ES55 2080 0142 9031 1000 0019.
o

Nota

aclaratoria

para

cumprimentar

o

pago

da

matrícula:

No

apartado Concepto debe aparecer:
▪

Se é a primeira vez que te matriculas neste curso: Matrícula + nome
curso + Nome alumno/a.

▪

Se precisas ampliar 1 mes máis a matrícula: Renovación + nome curso
+ Nome alumno/a.

4. Entrega o formulario de matrícula + xustificante do pago das taxas na Aula Mentor
de Barreiros os martes ou xoves en horario de 9.30 a 14.30 horas. Tamén
podes
enviar
o
formulario
+
xustificante
do
pago
ao
correo: barreiros@aulamentor.es
5. Una vez recibido e comprobado o pago procederemos a matricularte/renovarte
no curso seleccionado e enviarémosche as claves de acceso ao curso.

CANTO CUSTAN OS CURSOS?
Como norma xeral os cursos custan 48€, excepto os cursos con certificación de 30
horas que valen 24€.
O tempo estimado para a súa realización é de 2 meses, pero si precisas máis tempo,
podes realizar ampliacións de 30 días máis, pagando 24€.

QUE OBTEÑO Ó FINALIZAR O CURSO?
Unha vez finalizada a acción formativa e superadas as probas de avaliación e un exame
presencial, que se fai na Aula Mentor de Barreiros, recibirás un certificado de
aproveitamento expedido polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

barreiros@aulamentor.es • www.aulamentor.es
Estrada da Praia nº 1. 27790 Barreiros (Lugo) • Telf. 666.875.946

