AULA MENTOR – LUGO www.epalugo.org
EPAPU Albeiros - Parque da Milagrosa s/n
27003 - LUGO
Teléfono: 982 828 106 Fax: 982 828 122
Correo electrónico: lugo@aulamentor.e

SOLICITUDE DE MATRÍCULA PARA CURSOS DE AULA MENTOR – LUGO
DATOS PERSOAIS. Apelidos
Data de nacemento: (dd/mm/aaaa)

Nome
DNI

Teléfono

Correo electrónico

Dirección postal (inclúa o codigo postal)

Coñecementos previos sobre os contidos do curso que solicita: □ Ningún

□ Baixos

□ Medios

□ Altos

Matrícula: marque no recadro a opción escollida, indique o curso que solicita e a área na que se inclúe.

□ 1. Cursos nos que se certifican 30 horas: no momento da matrícula o alumno pagará 24 € (30 días)

□ 2. Cursos nos que se certifican máis de 30 horas: no momento da matrícula o alumno pagará 48 € (60 días)

3. Cursos CISCO (marque o curso ou cursos nunha das opcións, A ou B):
Opción A. Pago único coa totalidade do prezo de cada curso:

□ CCNA: 120€ (5 meses)

□ Ciberseguridade: 120€ (5 meses)

□ Linux Essentials: 96€ (4 meses)

Opción B. Pago fraccionado en dúas veces:

□ CCNA

Pago inicial de 48€ (2 meses)
+ recarga de 72€ (3 meses)

□ Ciberseguridade

Pago inicial de 48€ (2 meses)
+ recarga de 72€ (3 meses)

□ Linux Essentials

Pago inicial de 48€ (2 meses)
+ recarga de 48€ (2 meses)

Pago da matrícula e documentos que debe achegar.
Para formalizar a matrícula, debe facernos chegar (por correo electrónico [lugo@aulamentor.es], persoalmente ou por correo postal)
os seguintes documentos:
 Este impreso de solicitude de matrícula cuberto.
 Fotocopia do DNI (só se se matricula por 1ª vez).
 Xustificante (orixinal ou fotocopia) do ingreso bancario efectuado na conta do Centro de Adultos de Albeiros, Lugo, Aula
Mentor: ABANCA: ES02-2080-0162-3930-4000-9794, no que conste o nome do alumno e o curso. Se o ordenante do pago
non é o/a alumno/a, deberá indicar en nome de quen se fai o ingreso.

Información importante
1. O abandono do curso, conleva a perda do diñeiro invertido.
2. Para realizar a recarga de meses adicionais, só é necesario facer chegar aos administradores, fisicamente ou por
correo electrónico, o xustificante do ingreso bancario no que se indique o curso que se recarga e o nome do
alumno.
3. Para máis información pode dirixirse a nós a través do correo electrónico lugo@aulamentor.es , a través do
teléfono 982 828 106 ou persoalmente, sempre dentro do horario de atención ao público da Aula Mentor.
Pode consultar o horario na web, seguindo o código QR impreso á dereita.
Data da solicitude: ............... / ................./ 20 ..........

Sinatura/Nome:

