CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ LLEO
XIII CURS 2018-2019
SURF DE NEU

CALENDARI DEL CURS
NIVELL 1
BARCELONA + LA MOLINA
•

Bloc Comú (del 8 al 31 d’octubre 2018)
Classes teòriques a l’Escola Lleó XIII (de dilluns a dijous de 16 a 21h)

•

Bloc Específic (del 12 de novembre al 14 de desembre 2018)
Classes teòriques a l’Escola Lleó XIII: del 12 al 22 de novembre (de dilluns a dijous, de 16 a 21h)
Classes pràctiques i teòriques a La Molina: del 1 al 14 de desembre (cada día de 9 a 18h)

•

Bloc de Formació Pràctica (durant els mesos de desembre 2018, gener i febrer del 2019)
150 hores de Pràctiques als millors clubs, escoles, empreses i instal·lacions.

NIVELL 1
LA CERDANYA (Novetat!)
•

Bloc Comú (del 8 al 31 d’octubre 2018)
Classes teòriques a Puigcerdà (de dilluns a dijous de 16 a 21h)

•

Bloc Específic (del 12 de novembre al 14 de desembre 2018)
Classes teòriques a Puigcerdà: del 12 al 22 de novembre (de dilluns a dijous, de 16 a 21h)
Classes pràctiques i teòriques a La Molina: del 1 al 14 de desembre (cada día de 9 a 18h)

•

Bloc de Formació Pràctica (durant els mesos de desembre 2018, gener i febrer del 2019)
150 hores de Pràctiques als millors clubs, escoles, empreses i instal·lacions.

NIVELL 2
BARCELONA + LA MOLINA
•

Bloc Específic (del 25 de març al 22 d’abril 2019)
Classes teòriques a l’Escola Lleó XIII: del 25 de març al 4 d’abril (de dilluns a dijous, de 16 a 21h)
Classes pràctiques i tèoriques a La Molina: del 6 al 22 d’abril (cada día de 9 a 18h)

•

Bloc Comú (del 6 de maig al 4 de juny 2019)
Classes teòriques a l’Escola Lleó XIII (de dilluns a dijous de 16 a 21h)

•

Bloc de Formació Pràctica (durant els mesos d’estiu als Alps o a l’hivern 2019-2020 als Pirineus)
200 hores de Pràctiques als millors clubs, escoles, empreses i instal·lacions.

PREU DEL CURS
El preu total del Grau Mitjà de Surf de Neu (Nivell 1 + Nivell 2) és de 3.275€ (si feu inscripció abans del 24
de setembre).
Regalem a tots els nostres alumnes:
Dessuadora, Softshell, Carpeta Lleó XIII i Condicions especials a tots els gimnasos DiR.
A continuació teniu els nostres preus, però recordeu:
- Inscripció abans del 10 de Setembre: Matrícula gratuïta + 10% de descompte en el preu total del curs.
- Inscripció abans del 17 de Setembre: Matrícula gratuïta + 5% de descompte en el preu total del curs.
- Inscripció abans del 24 de setembre: Matrícula gratuïta

Nivell 1
Matrícula
Bloc Comú
Bloc Complementari
Bloc Específic
Bloc de Formació Pràctica

150€ (Gratuïta si feu la inscripció abans del 24 de setembre)
630€
75€
865€
Inclou assegurança i totes les classes.
Si necessiteu forfait i/o allotjament contacteu amb nosaltres.
Gratuït (50€ de despesses de gestió si us matriculeu només d’aquest Bloc)
Nivell 2

Matrícula
Bloc Comú
Bloc Complementari
Bloc Específic
Bloc de Formació Pràctica

150€ (Gratuïta si feu la inscripció abans del 24 de setembre)
780€
155€
1.140€
Inclou assegurança i totes les classes.
Si necessiteu forfait i/o allotjament contacteu amb nosaltres.
Gratuït (50€ de despesses de gestió si us matriculeu només d’aquest Bloc)

RESERVA DE PLAÇA
Per tal de formalitzar la reserva de la vostra plaça i aprofitar els descomptes, heu d’omplir el full d’inscripció
adjunt i fer un ingrés de 100€ al següent compte bancari abans del 24 de setembre, indicant:
- Nom, Cognoms i Esport.
- Número de compte bancari: ES09 0182 3247 29 0201594407

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Si voleu més informació i realizar la inscripció podeu contactar amb:
93.417.50.02
www.lleoxiii.com
C/Lleó XIII, nº16-18
08022 Barcelona
Instagram: @ciclesformatiuslleoxiii

