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 INSTRUCCIONS PAGAMENT INS GABRIELA MISTRAL  

  
 PAGAMENT  CICLE GRAU SUPERIOR 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 1r  I 2n CURS  
 

L’import del pagament del material que s’abona en el moment de formalitzar la matrícula del C. Formatiu 
de Grau Superior  és de 95 € per alumne. 
 

PREUS PÚBLICS 1R. CURS I 2N. CURS   
 

1- Matrícula per curs complet: 360 € 

2- Matrícula per unitat formativa: 25 € 

3- Mòdul FCT: 25 € 

 
Si l’alumne de 2n. es matricula d’alguna unitat formativa de 1r.curs no ha de satisfer l’import de les 
unitats formatives de 1r. curs.  
 

Es pot  optar per satisfer el preu de matrícula del curs complet de 1r. o 2n. si el preu de les unitats 
formatives sueltes supera el preu del curs complet.  
 
PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC 
 
Alumnat de matrícula interna ha de fer el pagament del preu públic durant el període oficial de 
matriculació: Del 22 de juny al 3 de juliol. 
 
Es pot fraccionar el pagament en dues parts iguals a ingressar en els mesos de juliol i setembre, cal 
abonar el 50% de l’import del preu públic durant el període oficial de matriculació del mes de juliol. En 
cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça. 
L’alumne o l'alumna que no ingressi l’import corresponent al segon termini al setembre, es dona de 
baixa d’ofici, i no se li retorna l’import que hagi ingressat en el primer termini.  
 
L'alumne o l'alumna que tingui plaça assignada ha de presentar tota la documentació necessària, 
incloent-hi el comprovant d’abonament en compte del preu de matrícula, dins el termini oficial del 
període de matriculació. A més, l’alumne o l'alumna que s’acull al pagament fraccionat, ha d’aportar 
durant els tres primers dies hàbils del mes de setembre el justificant d’haver abonat l’import del 
segon termini al compte corrent de l’institut.  
 
Alumnat de nova incorporació: De l’1 al 7 de setembre, degut a què és el període de matrícula ordinària 
de l’alumnat preinscrit amb plaça assignada. S’haurà d’abonar la totalitat de l’import del preu públic. 

 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 

Bonificacions del 50% : 
 

1- Persones membres de famílies nombroses de categoria general i de famílies monoparentals. 
2- Persones que en el curs acadèmic actual o anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.  
 
       



Exempcions del 100% : 

 

1- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial. 
2- Persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 

33%. 
3- Persones víctimes d’actes terroristas, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 
4- Infants o  adolescents en acolliment familiar. 
5- Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.  
6- Persones víctimes de violència de gènere.  
7- Persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 

 
 

INSTRUCCIONS PAGAMENT INS GABRIELA MISTRAL  
 
1. A partir d’aquest moment, els pagaments puntuals que facin els alumnes de la nostra escola 

s’hauran de fer a través de la xarxa de caixers de ”la Caixa”. Per fer-ho, s’ha assignat a la 
nostra escola el codi d’entitat següent: 0125898 pel material escolar: 95€ 

                                                               0335558 pel preu públic 
Tant si sou repetidors de 1r o 2n, com si sou  alumnes de 2n de continuïtat al centre  
heu de fer un pagament de 75€, que corresponen als 95€ del material escolar del curs 
2020-21 menys un descompte de 20€, corresponent al material escolar no gastat durant el 
tercer trimestre de confinament del curs 2019-20. 

 
Cal saber la informació següent: 
a. Els caixers de ”CaixaBank” estan a la seva disposició les 24 hores del dia. 
b. Cada vegada que es faci un pagament, caldrà teclejar el codi d’entitat assignat a 
l’escola  0125898 pel material escolar. 95€ / 75€ 
              0335558 pel preu públic 
És molt important indicar el nom de l’alumne/a al concepte de l’operació. 
 
El concepte de material escolar inclou: 
 

● Fotocòpies i materials editats pels departaments didàctics  pel seguiment de les 

diferents UF’s 

● Material fungible dels diferents tallers 

● Carpeta classificadora de centre 

● Samarreta de centre per l’alumnat de 1r curs 

● Assegurança escolar 

● Ús de les eines Google del domini insgabrielamistral.cat 

● Ús de la plataforma de comunicació 

● Utilització i manteniment del hardware i software informàtic 

 

 
2. Procediment per fer el pagament a través del caixer automàtic: 

a. El pagament es podrà fer amb una llibreta o una targeta de ”CaixaBank” o amb una 
targeta de qualsevol altra entitat. 
 
b. A continuació us adjuntem al full següent el procediment a fer des del caixer: 
c. Quan s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i 
l’altre per lliurar a l’escola. 
 

 



 

 
Pagaments a tercers – Accés al Servei 

 

 

 
 


