
 

 

 

MATRICULACIÓ Cicles Formatius Grau Superior 2020/2021 
 

Calendari Matrícula: 

 Presentar el resguard de pagament dels materials d’inici de curs: 

22 de juny al 3 de juliol. 

 Les matriculacions són presencials en l’horari de 9h a 13h. 

 

Documentació que cal presentar en la matrícula: (la trobareu 

en el vestíbul del centre) 

 Resguard de pagament 

 Full de dades personals 

 Autorització AMPA (si es paga) 

 Full amb les UF’s a matricular 

 Autoritzacions complimentades i signades: 

o Drets d’imatge i sortides 

o Recursos digitals 

 

Detall de les despeses grau mitjà: 

En el concepte cal posar:  MAT......+ nom i cognoms alumne/a 

 MAT06   Administratiu 

 MAT07  Electricitat 

 MAT08  Informàtica 



 Preu 
Públic 

Matrícula Assegurança 
escolar* 

AMPA TOTAL 

Completa o >=50% 360€ 60€ 1,12€ 15€ 435€ 

Parcial o <50% 25€ per UF 30€ 1,12€ 15€ Segons UFs 
Una o dues UFs 25€ // 50€ 15€ 1,12€ 15€ 55€ // 80€ 

Només FCT 25€ -- 1,12€ 15€ 41,12€ 

Núm. Compte: ES21 0182 1781 9702 0159 7908 
El màxim de taxa  a pagar  és de 360€, si per UFs matriculades suma més, 

NOMÉS caldrà pagar els 360 € corresponents. 

* Majors de 28 anys no paguen assegurança escolar (1,12€) 

 

Bonificacions o exempcions de la taxa en els següents 

casos: 

Família nombrosa general Bonificació 50% de la taxa 
Família nombrosa especial Exempció 100 % de la taxa 
Família monoparental general o especial Bonificació 50% de la taxa 
Beca postobligatòria Bonificació 50% de la taxa 
Persones amb discapacitat igual o superior al 33% Exempció 100 % de la taxa 
Persones que en el curs acadèmic immediatament 
anterior hagin obtingut matrícula d’honor al 
batxillerat o premi extraordinari de batxillerat 

Exempció 100 % de la taxa 

No es poden acumular dues o més bonificacions. 

 

Terminis per fer el pagament: 

Un sol pagament:  Durant el mes de juny / juliol 

Fraccionat en 2 pagaments  50 % al mes de juny o juliol 

 50% del 1 al 7 de setembre 
 
Si no es paga en els terminis serà donat de 
baixa d’ofici i no se liretornarà els diners 
que hagi pagat al juliol. A més perdrà 
lareserva de plaça 

 


