
 

 

 
 
 

                                  Av. Rio de Janeiro, 92 08016 Barcelona telèfon: 93 3542961
                    

MATRICULACIÓ CURS 21
Dades de l’alumne 

Nom i cognoms_______________________________________________________________

Data de naixement____________________ 

Adreça_______________________________________________________________________

Telèfon_________________________________ Email________________________________

Dades del responsable legal  

Nom i cognoms _______________________________________________________________

Telèfon __________________

Curs al que es matricula:    

                                 
Repeteix curs:     NO    

En cas de repetir especificar 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quota material:  

 Alumnat DAS  :  60€   Repetidors 

Quota PREUS PÚBLICS:   360

( Cal llegir instruccions d’import a pagar en

                                                  

  ...................... 

(Demaneu el justificant en fer 

 
        Molt important: 

         Els pagaments de Taxes de Preus Públics i els de materials 
          

    

Av. Rio de Janeiro, 92 08016 Barcelona telèfon: 93 3542961 
  secretaria@insflosicalcat.cat 

MATRICULACIÓ CURS 21-22 –CFGS  

Nom i cognoms_______________________________________________________________

Data de naixement____________________         DNI/NIE/PASS _________________________

Adreça_______________________________________________________________________

Telèfon_________________________________ Email________________________________

 (només si menor d’edat) 

Nom i cognoms _______________________________________________________________

__________________ Email ________________________DNI ___________________

     DAS 1          DAS 2          FCT 

                                 Distribució temporal extraordinària  (cal justificar i sol·licitar)

 SI 

En cas de repetir especificar unitats formatives de les que es matricula: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Repetidors  DAS:  30€,  FCT DAS (Només pagament assegurança al setembre)

360€  

( Cal llegir instruccions d’import a pagar en cas de voler  fraccionament

                       Ingrés: ES34 2100 0718 5202 0008 7067 

......................  Concepte: nom + cognoms + curs al que es matricula

en fer l’ ingrés si ho feu al Caixer automàtic  i introduïu l’ import EXACTE

Els pagaments de Taxes de Preus Públics i els de materials s’han de fer per 

  (Del 19 al 23 de juliol) 

Nom i cognoms_______________________________________________________________ 

DNI/NIE/PASS _________________________ 

Adreça_______________________________________________________________________ 

Telèfon_________________________________ Email________________________________ 

Nom i cognoms _______________________________________________________________ 

NI ___________________ 

FCT DAS 

cal justificar i sol·licitar) 

de les que es matricula: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________-

____________________________________________________________________ 

Només pagament assegurança al setembre) 

fraccionament o disposar de bonificació) 

  

: nom + cognoms + curs al que es matricula 

introduïu l’ import EXACTE!). 

’han de fer per SEPARAT!   



 

 

 
 
 

                                  Av. Rio de Janeiro, 92 08016 Barcelona telèfon: 93 3542961
                    

Té dret a bonificació: 

Bonificació 
del 50%: 

□ NO 

Pel 
motiu: □ Família nombrosa o monoparental

Exempció: 

□ NO 

Pel 
motiu: 

□ Família 

□ Minusvàlua

 

   Import a pagar: □

Curs Complert 

Parcial, ___ Unitats ___unitats

FCT * 

Dis. temp. ext. 

TOTAL a pagar 

(* 0€ si es fa just el següent curs i no és una repetició. En altre cas, preu de crèdit solt)

 Fraccionament del pagament

□ No     

□ Sí, en aquest cas  el pagament es farà en 2 terminis

□ PAGAT: 1r termini 

 □ PENDENT: 2n termini de 
justificant del segon ingrés a la secretaria no més tard del 

Cal portar la següent documentació:

1. Justificant d’ingrés de la quota de material.
2. Justificant de d’ingrés de Preus Públics
3. Document justificatiu que dóna dret a la  bonificació més
4. Certificat dels estudis que donen accés als estudis
5. 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet
6. una fotocòpia de: 

-DNI de l’alumne  
-DNI del pare/mare/tutor legal
-TSI – targeta sanitària individual
-Llibre de vacunacions

Av. Rio de Janeiro, 92 08016 Barcelona telèfon: 93 3542961 
  secretaria@insflosicalcat.cat 

Instruccions import a pagar: 

□ SI, adjuntant documentació (fotocòpia i original)

Família nombrosa o monoparental □ Beca curs anterior

□ SI,adjuntant documentació (fotocòpia i original)

Família nombrosa especial 

Minusvàlua 

□ Altres causes contemplades en 
 l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny

□Sense Bonificació □Amb Bonificació

360€ 180€ 

unitatsx25€=_____€ ___unitatsx12,5€=___

____€ ____€ 

240€ 120€ 

______ € ______ € 

si es fa just el següent curs i no és una repetició. En altre cas, preu de crèdit solt)

Fraccionament del pagament (només si és curs complert): 

   

n aquest cas  el pagament es farà en 2 terminis: 

PAGAT: 1r termini del 19 al 23 de juliol de 180€   

PENDENT: 2n termini de 180€, del 1 al 3 de setembre de
justificant del segon ingrés a la secretaria no més tard del 

Cal portar la següent documentació: 

Justificant d’ingrés de la quota de material. 
Justificant de d’ingrés de Preus Públics 
Document justificatiu que dóna dret a la  bonificació més fotocòpia .( Si és el cas)
Certificat dels estudis que donen accés als estudis 
1 fotografia de l’alumne/a mida carnet 

DNI del pare/mare/tutor legal i llibre de família  ( si l’alumne és menor d’edat)   
sanitària individual 

Llibre de vacunacions 

(fotocòpia i original) 

Beca curs anterior 

(fotocòpia i original) 

Altres causes contemplades en  
l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny 

Amb Bonificació 
□Amb 

Exempció 

0€ 

____€ 0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

si es fa just el següent curs i no és una repetició. En altre cas, preu de crèdit solt) 

de setembre de 2021, cal portar  el      
justificant del segon ingrés a la secretaria no més tard del 3 de setembre. 

fotocòpia .( Si és el cas)  

( si l’alumne és menor d’edat)    


