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Documentació i import de la matrícula Cicles Formatius Grau Superior   
 
La matrícula es farà de forma presencial en el centre si les autoritats 
sanitàries no indiquen el contrari 
 
 

 Import ordinari Inport amb 
bonificació 

Matrícula per curs 360, 00 180,00 

Matrícula en dos terminis 180,00 x 2 90,00 x 2 

Matrícula per unitat formativa 25,00(*) 12,50(*) 

Matrícula (parcial)en el mòdul de 
Formació en centres de treball FP 

25,00(*) 12,50(*) 

 
(*) Aquests imports només es poden pagar per transferència bancària. No està 
activat el pagament als caixers de Banc Sabadell 
 
Si l’alumne té una bonificació de les taxes (Família nombrosa/o monoparental) 
haurà de presentar el carnet de família nombrosa juntament amb la matrícula. 
 
L’alumne fa una matrícula 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. 
 
Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i 
setembre), abonarà en el primer termini de l’1 al 7 de setembre  de 2020 el 
50% de l’import i el segon termini, l’ altre 50% entre el dia 1 i 9 d’ octubre de 
2020. 
 
L’alumne que no ingressi el segon termini en les dades obligatòries serà 
donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el 
primer termini.  
 
Documentació a presentar a l‘ hora de fer la matrícula a  la secretaria del 
centre 
 

-Imprès de matrícula 
-Resguard dels pagaments. 
-Fotocòpia del carnet família nombrosa/ monoparental. 
-Fotocòpia DNI 
-Fotocòpia targeta sanitària. 
-Resguard del títol BATX/ Cicle Grau Mig/ o Prova d’ accés 
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                           PAGAMENT PER CAIXER AUTOMÀTIC  C.F.G.S 

BANC DE SABADELL 

      Targetes/Llibretes pròpies 

 

       Targetes altres entitats 

1r - PIN 

2n - ALTRES OPERACIONS 

3r - PAGAMENT A TERCERS 

4t - EL NÚMERO DE L'ENTITAT: 

1982 

INS FRANCESC XAVIER LLUCH I 

RAFECAS 

5è - SELECCIONAR CONCEPTE  

6è - POSAR EL NOM I COGNOMS 

7è - RECOLLIR REBUTS 

1r - IDIOMA 

2n - PIN 

3r - PAGAMENT A TERCERS 

4t - EL NÚMERO DE L'ENTITAT: 

1982 

INS FRANCESC XAVIER LLUCH I 

RAFECAS 

5è - SELECCIONAR CONCEPTE 

6è - POSAR EL NOM I COGNOMS 

7è - RECOLLIR REBUTS 

 

 

Altres formes de pagament: 

 

 

-Transferència bancària  ES78 0081 1661 7700 0100 8304 indicant nom ,cognoms , curs 

i cicle al qual es matricula. 

 

 


