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INFORMACIÓ PREU PÚBLIC PER A LA MATRÍCULA A 1r o 2n CURS D’UN CFGS 
  

 
L’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, estableix un preu públic per a la matrícula en un CFGS. 
 

El preu de matrícula per curs complert comprèn: 
 Totes les Unitats Formatives (UF) (títol LOE) o tots els crèdits o mòduls (títol LOGSE) i, si 

s’escau el mòdul de formació en centres de treball (FCT) 
 

Poden donar-se els següents casos: 
 

 Alumne/a que es matriculi del curs complert (tant a 1r com a 2n curs): 360 €. 
 

 Alumne/a que no es matriculi de curs complert o bé que es matriculi de UF (títol LOE) o crè-
dits o mòduls (títol LOGSE) de 2 cursos diferents pot optar per: 
 Satisfer el preu per curs (tant a 1r com a 2n): 360 €. 
 O bé satisfer el preu per UF (títol LOE) o crèdits o mòduls (títol LOGSE). 

 
 

Preus per UF (títol LOE) o crèdits o mòduls (títol LOGSE): 
 TÍTOLS LOE TÍTOLS LOGSE 
Preu per UF 25 €  
Preu per mòdul d’FCT 25 €  
Preu per crèdit   65€ 
Preu per crèdit d’FCT  65€ 
 

En cas de matricular únicament el mòdul d’FCT (títol LOE) o el crèdit d’FCT (títol LOGSE) el 
preu inclou la matrícula que es faci en el curs següent a fi de completar la seva durada. En cas d’haver 
suspès l’FCT s’haurà de tornar a pagar. 
 

 
A SOL·LICITUD DE L’ALUMNE/A ES POT FRACCIONAR EL PAGAMENT EN DOS PARTS 
IGUALS A INGRESSAR EN ELS MESOS DE JULIOL I SETEMBRE (La matrícula s’entendrà 
formalitzada un cop acreditat l’ ingrés del segon termini). 
 

 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:  Prèvia justificació documental s’aplicaran les següents: 
 

Bonificacions del 50% dels imports del preu públic: 
 

 Persones membres de famílies nombroses categoria general.  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Títol de família nombrosa. 

 

 Persones membres de famílies monoparentals (general i especial).  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Títol de família nombrosa. 

 

 Persones que el curs anterior hagin tingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació,  
Cultura i Esport.  

 DOCUMENT ACREDITATIU: Resolució individual d’atorgament de la beca o 
resguard de l’ingrés de la beca. 

 

Exempcions: Estan exemptes de pagar els preus públics: 
 

 Persones membres de famílies nombroses categoria especial.  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Títol de família nombrosa. 

 

 Persones que tinguin la declaració legal de minusvalidesa en grau igual o superior al 33%:  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Certificat de la minusvalidesa amb un grau igual 

o superior al 33%. 
 

 Persones subjectes a mesures privatives de llibertat:  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Certificat de l’administració. 
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 Les víctimes d’actes terroristes, els seus conjugues i els seus fills i filles.  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Certificat de l’administració. 

 

 Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.  
 DOCUMENT ACREDITATIU: Certificat de l’administració. 

 

 Persones víctimes de violència de gènere.  
 DOCUMENT ACREDITATIU: 

 Ordre de protecció judicial. 
 Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de ser ob-

jecte de violència de gènere. 
 Sentència condemnatòria de la persona agressora. 
 Certificat del Departament de Benestar Social i Família, o de l’ajuntament 

o del centre d’acollida indicant la seva situació. 
 

 Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor al 
batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat estaran exemptes de pagar el preu públic cor-
responent a la primera matrícula en el primer curs dels CFGS, tant si es fa per curs complet 
com per matrícula parcial. 

 DOCUMENT ACREDITATIU: 
 Certificat nota final batxillerat 

 

 Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat:  
(Persones tutelades són persones menors d’edat tutelades per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l'Adolescència o l'òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes. Persones ex-
tuteladessón les persones de 18 a 21 anys que hagin estat sota la tutela de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l'Adolescència, o l'òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.) 

 DOCUMENT ACREDITATIU: 
 Certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Ado-

lescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes. 
 
 
Retorn del 50% del preu públic: 
A l’alumnat que obtingui, per el mateix curs acadèmic, una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. Aquest import es retornarà un cop obtinguda la beca i acreditat davant de 
la direcció del centre. Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació 
prevista en cas de tenir una beca del curs anterior. 
 


