
MATRÍCULA CURS 2020-2021
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

1. DADES

Curs i modalitat en què es matricula (assenyaleu amb una creu)
1r 2n

Tècnic/a superior en educació infantil 

    

Matrícula:     per curs parcial    

Crèdits o unitats formatives soltes (en cas de matricula parcial, indiqueu quines):

1. 4.  

2. 5.  

3. 6.  

Via d’accés a l’etapa

Batxillerat

Prova d’accés

Cicles formatius de grau superior

Títol universitari

Altres: 

Dades d’identificació de l’alumne/a

DNI/Passaport/NIE

Primer cognom Segon cognom Nom

Targeta sanitària Sexe (H/D) Data naixement Nacionalitat

Telèfon 1 Telèfon 2 Email1

Adreça Codi postal

Municipi Localitat

Municipi de naixement Província de naixement País de naixement

1 En aquesta adreça rebreu els comunicats de faltes d’assistència i altres comunicacions del centre. Si us
plau, assegureu-vos que és una adreça vigent i consigneu-la amb lletra clara.
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2. PAGAMENT DE LA MATRÍCULA (consulteu els documents annexos 1, 2, 3)
     

 Import  a  abonar  (preu  públic  per  a  la  matrícula  de  CFGS.  Ordre
ENS/181/2012):

Matrícula
per curs

Import ordinari
Import amb bonificació

(50 %)
Exempció

Primer 
Segon 

360,00 180,00 0 

Matrícula
parcial

Nombre de
crèdits o

u. formatives

Import
ordinari

Import amb
bonificació

(50%)
Exempció

Import
resultant2

Primer  
Segon 

25,00 12,50 0 

(indiqueu  el  nombre  de  crèdits,  assenyaleu  amb  una  creu  una  sola  opció  i
multipliqueu-los per obtenir l’import resultant)

 Exempcions o bonificacions

Exposeu, si s’escau, el motiu de l’exempció o bonificació aplicada i que es justifica
documentalment (v. annexos 1 i 2):

 Termini de pagament

En un termini Fins el 7 de setembre

En un dos terminis
50% Del 20 al 23 de juliol
50% Fins el 7 de setembre

 Forma de pagament

Feu el pagament segons algun d’aquests procediments i utilitzant el codi 0339760.

2 Indiqueu el nombre de crèdits, assenyaleu amb una creu una sola opció i multipliqueu-los per obtenir
l’import resultant.
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1. Pagament per caixer automàtic amb targeta de Caixabank (La Caixa).

Inseriu la targeta i seleccioneu: Altres  Pagaments  Sense codi de barres  Col·legis i matrícules 

Amb el codi d’entitat  Introduïu el codi d’entitat  Introduïu la informació que us demana la pantalla 

Imprimiu el justificant de pagament.

2. Pagament per caixer automàtic amb targeta d’una altra entitat.

Inseriu la targeta i seleccioneu: Pagaments  Sense codi de barres  Col·legis i matrícules  Amb el

codi  d’entitat   Introduïu  el  codi  d’entitat   Introduïu la informació  que us demana la pantalla  

Imprimiu el justificant de pagament.

3. Pagament per “Línia oberta”.

Seleccioneu: Comptes   Transferències i traspassos   Pagaments a tercers   Introduïu les dades i

seguiu les instruccions  Imprimiu el justificant de pagament.
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3. Documentació necessària per formalitzar la matrícula.

 Imprès de matrícula degudament emplenat (no s’acceptarà cap imprès amb
manca de dades, dades il·legibles o que no estigui signat).

 Document  justificatiu  de  les  bonificacions  i  exempcions  del  preu  de  la
matrícula, si escau.

 Resguard de l’ingrés de l’import del preu de la matrícula al compte del centre
de CaixaBank.

 Resguard  de  CaixaBank  de  pagament  de  10  €3.  Aquest  import  inclou
l’assegurança escolar obligatòria4 i tot el material que l’alumne/a utilitza al llarg
del curs. El pagament l’heu de fer seguint el procediment indicat anteriorment i
utilitzant el codi 0339760 (aquest pagament s’ha de fer separadament de la
matrícula).

Abans  de  fer  l’ingrés  cal  que  us  assegureu  que  esteu  admesos  al
centre. No es retornarà cap ingrés a qui no estigui admès.

 Fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport.

 1 fotografia original (NO fotocòpia), amb nom, cicle i curs escrit al darrera.

 Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

 Certificat oficial dels últims estudis realitzats o original i fotocòpia de la prova 
d’accés.

Declaració de l’alumne/a major d’edat

En/Na  declaro  

que són certes les dades que faig constar en aquest imprès de matrícula.

L’Hospitalet de l’Infant,  de  de 2020

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció del centre

Finalitat:  gestió  de  l'acció  educativa,  l'orientació  acadèmica  i  professional;  l'acció  tutorial  i  de comunicació  amb les
famílies; de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula; de les aportacions
econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.

Destinataris: les administracions  i  entitats públiques que tinguin competències en matèria  de protecció  de menors i
adolescents, serveis socials i protecció de la salut; als ajuntaments, per exercir les competències en matèria de vigilància
del compliment de l'escolarització obligatòria i als consells comarcals, per a la gestió dels serveis del transport escolar i
ajuts del menjador.
En tots els casos, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis
TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.
Finalment, les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu
consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

3 L’alumnat  que  només  té  pendent  el  crèdit  d’FCT  només  ha  d’ingressar  1,12  euros  en  concepte
d’assegurança escolar obligatòria. Si té més de 28 anys no ha de pagar res.

4 L’alumnat que tingui més de 28 anys no ha de pagar l’AEO, per tant, només haurà d’ingressar 8,88 € com 
a bestreta.
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Informació adicional:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

Annex 1. Bonificacions i exempcions

Els centres apliquen amb justificació documental, les següents bonificacions i exempcions 

Bonificacions Causa Document justificatiu

Tenen una 
bonificació del 
50 per 100 dels
imports dels 
preus públics, 
sense que 
ambdues 
bonificacions 
siguin 
acumulables

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

Títol de família nombrosa 

b) Les persones que en el curs acadèmic
anterior  han obtingut una beca o ajut a
l’estudi  del  Ministeri  d’Educació,  Cultura  i
Esport.

Nota:  les  persones  no  incloses  en
l’apartat b) però que demanin una beca
o  ajut  a  l’estudi  del  Ministeri  d’Educació,
Cultura  i  Esport  en  el  mateix  curs
acadèmic en què cursen el cicle formatiu,
consulteu l’Annex 2. 

Resolució individual 
d’atorgament de la beca

Exempcions 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 i filles.

Certificat de l’Administració

e)  Les  persones  membres  d’unitats
familiars  que  percebin  la  Renda  Mínima
d’Inserció.

Certificat de l’Administració

f)  Les  persones  víctimes  de  violència  de
gènere.

Un dels següents documents:
a) Ordre de protecció judicial 
b) Informe del Ministeri Fiscal 
que indiqui la existència 
d’indicis de què està essent 
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
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Annex  2. Bonificació del 50 per 100 del preu públic per a les persones que
demanin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
en el mateix curs acadèmic en què cursen el cicle formatiu. 

Aquesta bonificació s’aplica a les persones que no tenien la condició de becaris en el
curs immediatament anterior però que obtenen la beca o l’ajut  en el mateix curs
acadèmic en què estan cursant un cicle de grau superior.

Les sol·licituds de beca es solen resoldre cap al mes de maig, per tant, a final de curs.

Per aquest motiu, la operativa és la següent:

1r.  L’alumnat  que  vol  demanar  la  beca  ha  d’ingressar  el  preu  en  el  període  de
matrícula.

2n. Un cop l’alumnat rebi la resolució per la qual se li reconeix la beca, l’aporta al
centre.

3r. El centre li retorna el 50 per 100 del preu públic. (El pot retornar fins el 7 de
setembre de 2020).

Aquest retorn del 50 per 100 no és acumulable a la bonificació del 50% per família
nombrosa de categoria general o per família monoparental.

Annex 3. Terminis per acreditar el pagament i taules amb els imports 
(Resum)

a) Terminis de pagament:

 En un termini: Fins el 7 de setembre de 2020
 En dos terminis: 50% del 20 al 23 de juliol de 2020

                        50% fins el 7 de setembre de 2020

b) Els imports per al curs 2019-2020 són els següents:

Títols LOE, 1r curs i 2n curs
Import
ordinari

Import amb
bonificació

(50%)
Exempció

Matrícula per curs 360,00 180,00 0

Matrícula, per unitat formativa   (1) 25,00 12,50 0

Matrícula, en el mòdul de Formació en 
centres de treball (FP),  (1)

25,00 12,50 0

Matrícula, en la fase de Formació pràctica 
en empreses, estudis i tallers (APD)  (1) 25,00 12,50 0

(1) L’alumnat fa una matriculació parcial quan es matricula per crèdits o unitats formatives soltes. Quan,
aplicant la taula de preus per crèdits o unitats formatives soltes, resulti un import superior al preu aplicable
per matrícula completa en el mateix curs en què es matricula, l’alumne podrà acollir-se a l’import per curs
complet. 
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