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 Benvolguts pares/mares/alumnes:  
 
 
La quantitat que cal fer efectiva per a poder formalitzar la matrícula del CFGS EAS 
és de 800 euros. En aquesta quantitat s’hi inclouen els 360 euros de preu públic 
fixat pel Departament d’Educació per als cicles de grau superior i 440 euros que 
corresponen a les activitats esportives dels diferents  mòduls professionals 
(implements, natació, esports a la natura...) 
 
Cal tenir en compte les exempcions i bonificacions a l’hora de pagar el 360 euros de 
preu públic: 
 

BONIFICACIÓ I EXEMPCIÓ DE TAXES  
 
En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les 
bonificacions i exempcions generals següents: 
 
 Bonificació del 50% de l'import per a:  
 

 • membres de família nombrosa de categoria general i 

 • membres de famílies monoparentals.  
 
Els beneficiaris de Beca del Ministerio de Educación y Ciencia també tenen una 
bonificació del 50% 
 
Exempció del 100% del pagament per a:  
 

• membres de família nombrosa de categoria especial,  

• víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),  

• persones amb discapacitat igual o superior al 33% i  

• infants o adolescents en acolliment familiar. 
 
 
 
El pagament cal fer-lo efectiu durant els dies de matrícula (1 a 7 de setembre) i fer 
arribar el resguard al centre. LA MATRÍCULA NO ES CONSIDERARÀ 
REALITZADA FINS QUE NO S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT. 
 
 
 
 
 



Forma de pagament  
Fer un ingrés al compte de l’Institut mitjançant l’operativa “PAGAMENTS A 
TERCERS” que ens ofereix CaixaBank. Es pot fer a través de Línia oberta de 
CaixaBank o bé efectuant la transacció amb caixer automàtic. El codi a consignar 
és 0689861.  Recordeu d’indicar clarament el nom de l’alumne. 
 
Atentament,  
 
 
Assumpta Riera 
Secretària 



Els ingressos al compte de l’Institut es faran a “La Caixa” per l’operativa 
“PAGAMENTS A TERCERS” i mitjançant un dels dos sistemes següents:  

 Línia oberta (només per clients de “La Caixa”)  
 
▪ Seleccionar /Comptes/ Transferències i traspassos/ Ingressos sense conèixer el 
número de compte de destinació / A tercers/ Nou ingrés / Introduir codi d’entitat.  
 

 Caixer automàtic de la caixa  
 
▪ Amb targeta de crèdit de “la Caixa” o llibreta d’estalvi de la Caixa:  
o Altres / Pagaments / Sense codi de barres / Col·legis i matricules/ Amb codi 

d’entitat / Introduir el codi d’entitat / Introduir informació que demana la pantalla.  
▪ Amb targeta de crèdit de QUALSEVOL entitat. Els passos a seguir són els 
següents:  
 
o Més operacions / col·legis, matrícules, pagaments a tercers / Disposa de rebut? 

NO / Coneix el codi? / Introduir el codi d’entitat / Introduir informació que demana la 
pantalla.  
 
En el cas que alguna persona no tingui llibreta de l’entitat ni targeta de qualsevol 
altra entitat podrà fer excepcionalment el pagament a l’oficina.  
Per poder fer els ingressos, el centre facilitarà UN CODI D’ENTITAT DE SET DIGITS 
que identificarà el concepte de pagament. Aquest codi serà diferent en cada excursió 
i constarà sempre en la circular que es passarà des del centre. Una vegada introduït 
aquest codi es farà constar qui realitza l’ingrés i l’import. Un cop s’hagi fet 
l’operació s’imprimiran dos rebuts, un per a qui fa l’ingrés i un altre per a lliurar a 
l’institut.  
 
 

CODI CFGS EAS  0689861 

 


