
 
 

Tarifa Permís B 

Concepte 
Imports (amb IVA 

inclòs) 

Matrícula i 
Ensenyança Teòrica 

236,00 

Tramitació Expedient 113,00 

Taxes de Trànsit 88,50 

Examen Pràctic 79,90 

Examen Teòric 79,90 

1 Hora Classes 
Pràctiques 

42,50 

 
 

NOTES: 
- Per a poder examinar-se serà imprescindible haver 

abonat l’import total.  
- En el moment de fer la inscripció s’abonarà una entrega 

a compte de 236,00€ en concepte de matrícula i 
ensenyança teòrica. 

- En cas de tenir la teòrica aprovada només s’haurà de 
pagar la tramitació de l’expedient, l’examen pràctic i 
una taxa de 8,10€. 

- L’import de la renovació serà de 281,40€ el 
corresponent a la tramitació de l’expedient, un examen 
(teòric o pràctic)  i les taxes de trànsit. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A més a més, estalvia diners 
amb els nostres packs de 

pràctiques 
 
 
 

PACK 6 PRÀCTIQUES 

243 € (40,5€/pràctica) 

 
 
 
 
 
 
 

PACK 10 PRÀCTIQUES 
+ 1 GRÀTIS 

425 € (38,6€/pràctica) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Permís B 
Formació De Qualitat 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avda. Catalunya, 19-20 
08730 Santa Margarida i els Monjos 

Tel. 93 898 38 31 
autoescolaelsmonjos@gmail.com 

 
 

 



 

OferTES  
ESPECIALS 

 
 

Si tens el carnet jove, ets família nombrosa o estàs a 
l’atur, tenim dues ofertes especials segons les teves 
necessitats. 
 
 

OFERTA GRAN        OFERTA PETITA 
amb 15 PRÀCTIQUES        amb 7 PRÀCTIQUES 

per 978€*                per 673.5€* 

*IVA inclòs 

Ambdues Ofertes inclouen: 

 MATRÍCULA 

 ENSENYANÇA TEÒRICA 

 MATERIAL 

 TRAMITACIÓ 

 1 VAL D’EXAMEN TEÒRIC 

 1 VAL D’EXAMEN PRÀCTIC 

 TAXA DE TRÀNSIT 

 
 
 
 
 
 

Vine i consulta les nostres facilitats de 

pagament 

 
Ara amb els cursos intensius de matí i tarda treu-te la 
teòrica en només 5 dies (4h/dia) o amb els intensius 
parcials de matí o tarda (2h/dia). Les dates d’inici i 
finalització son orientatives. El temari s’imparteix de 
forma rotativa, de manera que es pot començar qualsevol 
dia.  

 

 

Aprofita els nostres cursos intensius...  

Comencen cada dia! 

 
 

La Nostra Formació 
 

A l’Autoescola Els Monjos la teòrica s’imparteix 
amb el manual matfer, un llibre didàctic i 
il·lustratiu basat en el Reglament General de 
circulació, el Reglament General de Conductors 
i en el Reglament General de Vehicles.  
 
La formació teòrica es complementa amb els 
tests online des de la plataforma 
matferline.com, els quals es poden realitzar des 
de casa amb diferents modalitats; tests per 
temes, tests aleatoris i tests d’examen, on es 
quedaran registrats els resultats obtinguts. Així, 
l’avaluació individual de l’alumne es podrà 
seguir des de l’autoescola amb eficàcia i 
comoditat. 
 
 
 
 

HORARIS D’APERTURA 
 

De dilluns a divendres 
 

de            10:00 a 13:00h 
i de          17:00 a 20:00h 

 
 
L’aula informàtica restarà oberta dins l’horari 
d’apertura per als alumnes de l’autoescola. 

CURSOS INTENSIUS MATÍ I TARDA  

HORARI: de dilluns a divendres  

de 10:00 a 12:00h i de 18:00 a 20:00h   

INICI FINALITZACIÓ EXAMEN 

10/06/2013 14/06/2013 20/06/2013 

17/06/2013 21/06/2013 28/06/2013 

21/06/2013 28/07/2013 01/07/2013 

01/07/2013 05/07/213 09/07/2013 

08/07/2013 12/07/2013 17/07/2013 

15/07/2013 19/07/2013 25/07/2013 

22/07/2013 26/07/2013 29/07/2013 

CURSOS INTENSIUS MATÍ O TARDA  
HORARI MATÍ: de dilluns a divendres de 10:00 

a 12:00h  
HORARI TARDA: de dilluns a divendres de 

18:00 a 20:00h  

INICI FINALITZACIÓ EXAMEN 

10/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 

17/06/2013 27/06/2013 01/07/2013 

25/06/2013 05/07/2013 09/07/2013 

01/07/2013 12/07/213 17/07/2013 

08/07/2013 19/07/2013 25/07/2013 

15/07/2013 26/07/2013 29/07/2013 


