
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Gabriela Mistral  
C/ Osca, 95-105 
08620 Sant Vicenç dels Horts 
 
 

INSTRUCCIONS PER LA MATRÍCULA I PAGAMENT DEL 
“CURS DE PREPARACIÓ PER LA INCORPORACIÓ ALS 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR” 
 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA (la podeu trobar a la web de  l’institut, a la 
pestanya de Documents/Secretaria) 
 

- D66_AUTORITZACIÓ SORTIDES DIDÀCTIQUES 
- D88_AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES 
- D89_AUTORITZACIÓ SERVEIS DIGITALS MÉS 14 MENORS D’EDAT 
- D50_AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE_MENORS 
- D49_AUTORITZACIÓ_DRETS D’IMATGE_MAJORS 
- D51_AUTORITZACIÓ_TRASPÀS 
- D14_AUTORITZACIÓ MENORS 
- D38_CARTA_COMPROMÍS_INFORMÀTIC 

 
 

MATERIAL ESCOLAR  
 
L’import del pagament del material que s’abona en el moment de formalitzar la matrícula  
és de 60 € per alumne/a. 
 

PREUS PÚBLICS  
 
L’import del pagament pel preu públic és de 240 € per alumne/a.  

 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:  
 
Bonificacions del 50% : 
 

1- Persones membres de famílies nombroses de categoria general i de famílies 
monoparentals. 

  
Exempcions:  
 

1- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial. 
2- Persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o 

superior al 33%. 
3- Persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
4- Persones víctimes d’actes terroristas, els seus cònjuges i els seus fills i filles 

 
 
 
 



INSTRUCCIONS PAGAMENT INS GABRIELA MISTRAL  
 
1. Els pagaments s’hauran de fer a través de la xarxa de caixers de “ la Caixa”.  Per fer-ho, 

s’ha assignat el codi d’entitat següent:  0141570  pel material escolar: 60 €  
  :  0302279  pel preu públic: 240 €  

que s’haurà d’indicar cada vegada que es faci un pagament des del caixer automàtic.  
 
Cal saber la informació següent: 
a. Els caixers de ”la Caixa” estan a la seva disposició les 24 hores del dia. 
b. Cada vegada que es faci un pagament, caldrà teclejar el codi d’entitat assignat a      
     l’escola:  0141570  pel material escolar: 60 €  

                            :  0302279  pel preu pú blic: 240 €  
 
2. Procediment per fer el pagament a través del caixer automàtic: 

a. El pagament es podrà fer amb una llibreta o una targeta de ”la Caixa” o amb una 
targeta de qualsevol altra entitat. 
b. A continuació us adjuntem al full següent el procediment a fer des del caixer: 
c. Quan s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i 
l’altre per lliurar a l’escola. 

 
 
 

Pagaments a tercers – Accés al Servei 


