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ALUMNES EXEMPTES DE PAGAR LES TAXES O AMB REDUCCIONS

● L’alumnat que pertany a una família nombrosa general té dret a una reducció
del 50% del cost de matrícula. En el cas de les famílies nombroses especials
aquesta reducció és del 100%. En aquest cas, els alumnes han d’aportar el
corresponent Títol Oficial de Família Nombrosa.

● Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral) de l’Administració pública
que desitgi inscriure’s al programa té dret a una reducció del 50% del cost de
matrícula. S’ha de presentar un certificat de la condició de personal en actiu.

● L’alumne que tingui una discapacitat igual o superior al 33% està exempt del
100% del pagament de la matrícula. Per acreditar aquesta situació, cal
presentar fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent.

● L’alumne reconegut com a víctima del terrorisme està exempt del 100% del
pagament de la matrícula. Per acreditar aquesta situació, cal presentar
l’informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.

● L’alumne que formi part d’una unitat familiar (pares i fills, germans, matrimonis i
parelles de fet), en què qualcun dels seus membres estigui inscrit al programa
de That’s English! durant aquest mateix curs, només haurà d’abonar la
quantitat de 100€. Aquesta circumstància s’ha de justificar mitjançant una
fotocòpia del Llibre de Família o del document equivalent i una còpia del
resguard de la matrícula del familiar. Aquesta reducció no és compatible amb
altres que ja s’apliquin a algun dels membres de la unitat familiar; així mateix,
només s’aplicarà una reducció per unitat familiar.

● Les persones en atur majors de 52 anys tenen dret al preu reduït de 100 €.
Aquesta situació s’ha d’acreditar amb la targeta de demanda de feina actual.

*Les reduccions no són acumulables entre si i no són aplicables als alumnes
repetidors.


