
 
 
 

 

       

 

 

Generalitat de Catalunya              

    Departament d’Educació 

            INS Agustí Serra i Fontanet 

 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS PER 

ALS ALUMNES DE CICLES DE GRAU SUPERIOR 
 

EL PAGAMENT DELS PREUS PÚBLICS ÉS OBLIGATORI PER CURSAR UN CFGS 

 

Llegiu amb  molta atenció la informació següent perquè definiu de forma 

correcta el que heu de pagar. 
 

Taula de preus CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR LOE: 

  Curs complet (1r o 2n): 360 € 

Matrícula de soltes:  25,00 € per UF 
En el cas que us matriculeu d’UF soltes (alumnes repetidors) heu de calcular l’import dels 

preus públics multiplicant 25€ pel número d’UF suspeses. 
 

Supòsits de bonificació del 50% 

Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació, sense que 
ambdues bonificacions siguin acumulables. 

 
Causa de bonificació  Document justificatiu  

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals.  

Títol de família nombrosa o monoparental 

b) Les persones que en el curs acadèmic 

immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a 
l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.  

Resolució individual d’atorgament de la 
beca o resguard de l’ingrés de la beca 

 

Nota: Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però que demanin una 

beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què es matriculen, podran sol·licitar, un cop 
obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import de matriculació que hagin 
abonat. El reintegrament es farà efectiu fins al mes de juliol de 2022.  

 
 

Supòsits d’exempció total de preu  

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per 
matriculació i hauran d’aportar a la secretaria de l’institut el document original justificatiu de la causa 
d’exempció, i el centre se’n quedarà còpia. 

 

Causa  Document justificatiu  

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria especial  

Títol de família nombrosa  

b) Les persones que posseeixin la declaració legal 
de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%  

Certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior 
al 33%.  

c) Les persones subjectes a mesures privatives de 
llibertat  

Certificat de l’Administració  

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus 
cònjuges i els seus fills  

Certificat de l’Administració  

e) Les persones membres d’unitats familiars que 
percebin la Renda Mínima d’Inserció o renda activa 
d’inserció 

Certificat de l’Administració  



 
 
 

 

       

 

 

f) Les persones víctimes de violència de gènere Un dels documents següents:  
a) Ordre de protecció judicial  
b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència 
d’indicis que està sent objecte de violència  
c) Sentència condemnatòria de la persona agressora  
d) Certificat del Departament de Benestar Social i 
Família, o de l’Ajuntament o del centre d’acollida 
indicant la seva situació  

g) Les persones menors tutelades o persones 
extutelades menors de 21 anys d’edat 

Certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres 
comunitats autònomes 

h) Les persones que en el curs acadèmic 
immediatament anterior han obtingut el premi 
d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de 
batxillerat (exempció del preu públic només de la 
primera matrícula en el primer curs del CFGS) 

Certificat de qualificacions finals de Batxillerat on 
consti la MH 
O certificat d’atorgament del primer extraordinari de 
batxillerat 

 
● Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis caldrà que faci el pagament en els 

terminis indicats sinó es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L’alumne que no ingressi el 

segon termini serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el 

primer termini. 

 
● En tots els cassos cal presentar aquest document emplenat i segellat el dia de la matrícula. 

. 

 L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major independent de la 

voluntat de l’alumne que li impedeixin l’obtenció del servei, acreditats documentalment. 

 
 

Caselles/resum a omplir per l’alumne/a: _______________________________________________ 
 

Curs ______ Cicle _______________________________________________________________ 

A1 Tipus de matrícula:  1r curs sencer □ 2n curs sencer □ 1r curs parcial □ 2n curs parcial □ 

A2 Tipus de pagament: Sense bonificacions ni exempcions □      Bonificació del 50% □     Amb exempció □ 
 Beca □ FN especial □ 

 FNgral.□ Discapacitat □ 

 FNmonop.□ Altres □ 

A3 Pagament fraccionat:    NO □        SÍ □    A4 Import a ingressar: ________________   

 

A5 Import ingressat – juliol: ____________   A6 Import ingressat – octubre: _____________ (1 al 15 d'octubre) 
 
Data i signatura de l’alumne/a: 
 


