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INFORMACIÓ CURS 2021/2022 
 

MATRICULACIÓ  
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

PAISATGISME I MEDI RURAL PERFIL PROFESSIONAL DE GESTIÓ 

AGROPECUÀRIA 

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL (dual) 
 

 
 
 
 
 
TERMINIS DEL PROCEDIMENT GENERAL D’ADMISSIÓ D’ALUMNES 
 
 

 

o Publicació de la llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 16 de juliol de 2021 

o Període de matrícula per als alumnes admesos: del 19 al 23 de juliol de 2021 

o Alumes en llista d’espera: a partir del 25 de juliol del 2021 

 

 

 

 

Escola Agrària del Solsonès, horari: de 9:00 a 14:00 hores. 

Telèfon: 973 480713 

Correu electrònic: aecasol.daam@gencat.cat 
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MATRICULACIÓ 
 
Un cop hagis estat admès a l’Escola, s’ha de formalitzar la matriculació dins el termini del 19 al 23 
de juliol de 2021 

La no formalització de la matrícula i/o el no pagament del preu públic dins el termini establert, 
suposarà la renúncia de la plaça adjudicada.  

 

Documentació 

 
1. Cal portar  

a. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne 

b. 2 fotografies de carnet 

c. Fotocòpies del DNI pare, mare o tutor (en cas de menors d’edat) 

d. Original i fotocòpia de la certificació acadèmica. 

e. L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) 

f. Fotocòpia de la primera plana de la llibreta o del compte corrent. 

g. Carnet de vacunacions (tètanus i hepatitis B) o full exempció responsabilitat no vacunat 

h. Número de la SS, de l’alumne si n’és titular, o de qui en sigui beneficiari 

i. Còpia de la pòlissa d’assegurança (només majors 28 anys sense tarja sanitària). 

j. Documentació acreditativa de drets a bonificacions de matrícula (carnet de família 
nombrosa, etc.). Veure casos de dret de bonificacions 

 
2.  S’haurà d’omplir a l’Escola 

a. Full de matrícula 

b. Full de domiciliació bancària SEPA 

c. Full d’acceptació per a les sortides de les visites tècniques 

d. Full d’autorització d’ús d’imatge    

e. Informació sobre les condicions de l’assegurança escolar 

f. Acceptació de les condicions de la formació dual (en el cicle de Gestió Forestal i del Medi 
Natural) 

 
3. Un cop emplenada la documentació de la matrícula, caldrà abonar els preus públics de 

matriculació que determina la Generalitat de Catalunya. Per al curs escolar 2021-2022 són 360 
€, excepte els casos en què hi pot haver exempcions i bonificacions. 

 

Exempcions i bonificacions: consulta si estàs en un d’aquests casos:  
   
Tenen bonificació del 50% en el preu públic: 1. Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i els alumnes membres de famílies monoparentals. 2. Les 
persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. 
 
Queden exemptes de pagar el preu públic: 1. Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria especial. 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de 
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minusvàlua en un grau igual o superior al 33%. 3 Les persones subjectes a mesures privatives de 
llibertat. 4. Lles víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 5. Les persones 
membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. 6. Les persones víctimes de 
violència de gènere. 7. Les persones que hagin obtingut en el curs acadèmic anterior, el premi 
d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (només a la primera matrícula). 8. 
Les persones tutelades menors d’edat o extutelades majors de 18 i menors de 21 anys. 
 
 
 
DADES DEL CURS 2021/2022 
 
Data inici de curs: 20 de setembre de 2021 
 
HORARI GENERAL MATÍ 

 Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres 

Entrada 8:15 h 8:15 h 8:15 h 8:15 h 8:15 h 

Sortida 14:50 h 14:50 h 14:50 h 14:50 h 14:50 h 

(Aquest horari pot variar en funció del transport públic urbà Solsona-Olius-Solsona) 

TARDES 

Excepcionalment, algunes tardes pot haver-hi activitats lectives entre les 16 i 19 hores: classes 
pràctiques que requereixen el desdoblament del grup d’alumnes; conducció de maquinària 
agrícola; conreu de la finca; activitats de reforç obligatòries o voluntàries;... 

VISITES TÈCNIQUES 

Els dies de visites tècniques l’horari serà flexible. Depenent de la durada de la visita i de la distància 
d’aquesta, es pot marxar abans de l’hora d’entrada i/o tornar després de l’hora de sortida que 
indica l’horari general. En tot cas el professor del mòdul/UF que organitza la visita comunicarà amb 
antelació als alumnes l’hora de sortida i l’hora aproximada prevista de tornada. 

Abans de formalitzar la matriculació a l’Escola Agrària del Solsonès has de tenir en compte 
els següents punts: 

1. La modalitat presencial dels cicles formatius implica l’assistència obligatòria de l’alumnat a totes 
les hores previstes per a cadascun dels mòduls/UF que cursi, a les hores de tutoria i a totes les 
hores previstes del mòdul de formació pràctica en centres de treball. 

2. Quan un alumne no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant 15 dies, sense una causa 
justificada, se’l dóna de baixa d’ofici, prèvia notificació a l’interessat. 

3. Les despeses de material pedagògic, de les sortides i dels viatges tècnics van a càrrec de 
l’alumnat, independentment de les taxes de matrícula que estableix l’administració. Per al curs 
2021/2022 s’ha establert els següents imports que es pagaran en dos terminis: un a l’octubre i 
l’altre al febrer (càrrec al compte corrent). 

- CFGS Paisatgisme i medi rural: 300€ cada curs 

- CFGS Gestió forestal i del medi natural: 1r curs: 400€, 2n curs: 200€ 

4. S’exigeix un tracte respectuós envers els companys, professors i resta de personal de l’Escola. 

5. Conservació del material i de les instal·lacions de l’Escola: l’alumne/a o grups d’alumnes 
implicats, pagaran els desperfectes fets intencionadament o per un ús indegut de les 
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instal·lacions i material, essent a més els actes de mal ús o “vandalisme” castigats amb obertura 
d’expedient disciplinari i l’aplicació de la sanció corresponent. 

6. Està prohibit fumar, consumir begudes alcohòliques i altres drogues a les dependències de 
l’Escola. Tampoc es pot fumar als autocars ni durant les explicacions de les sortides tècniques 
i pràctiques a l’exterior.  

Olius, 9 de juliol de 2021 

 


