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Pesca i Alimentació 
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Barri d’Espiells S/N 
08770 Sant Sadurní d’Anoia 
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Matrícula  curs  2019-2020 

 (27 de juny al 5 de juliol, ambdós inclosos) 

HORARI: de 9’00 a 13’00h 

 

Benvolgut/da  alumne/a, 

D’acord amb les instruccions rebudes, els imports a satisfer pel proper curs escolar són els 

següents: assegurança escolar, taxes Generalitat i material escolar. 

1. ASSEGURANÇA ESCOLAR (per a cicle mitjà i cicles superiors): 1’12€, que s’ha de 

pagar en efectiu a la Secretaria de l’Escola (només menors de 28 anys). Mireu de 

portar l’import just, si us plau. 

 

2. TAXES GENERALITAT: 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR VITIVINICULTURA 

Preu per curs: 360’00€.    

Alumnes que es matriculen per Unitats Formatives: 25’00€/unitat formativa. 

Alumnes que es matriculen a FCT (només si repeteixen per 2a vegada): 25’00€. 

 

SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ (només per a les taxes Generalitat) 

Hi ha bonificació del 50% en els següents casos: 

1. Família nombrosa de categoría general i famílies monoparentals (cal aportar el 

carnet vigent). 

2. Si en el curs anterior has obtingut beca o ajut del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport (cal aportar el document justificatiu d’haver rebut la beca o ajut).  

Hi ha bonificació del 100% en els següents casos: 

1. Família nombrosa de categoría especial (cal aportar el carnet vigent). 

2. Persones que poseeixin la declaración legal de minusvalidesa en un grau igual 

o superior al 33% (cal aportar documentació acreditativa) 
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L’import que correspongui al teu cas, l’has d’ingressar al compte de CaixaBanc: 

ES73-2100-3148-0722-0017-8656 

MOLT IMPORTANT: Indicar el nom de l’alumne i el curs al qual et matricules.  

      Exemple: Nom i cognom/VITIVINICULTURA2 

La data per a efectuar l’ingrés és durant el periode de matriculació, del 3 al 17 de 

juliol, ambdós inclosos. 

El comprovant d’ingrés l’has d’entregar a la Secretaria de l’Escola en el moment 

de formalitzar la matrícula, (de 9’00 a 13’00h) 

 

3. MATERIAL ESCOLAR: 

Cal ingresar la quota que s’indica a continuació al mateix núm. de compte 

(sobretot indicant el nom i com a concepte: material escolar). 

CFGS. Vitivinicultura, 2n. curs: 110€ (material) 

Alumnes que es matriculen per Unitats Formatives: 6’00€/unitat formativa i 20€ si 

la UF és TAST. 

 

SOBRETOT, fer els ingressos per separat (taxes i 

material) 

 

Si tens qualsevol pregunta al respecte, truca a l’escola, telf.  938911412 (Anna). 

St. Sadurní d’Anoia, 20 de juny de 2019 
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