Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Eugeni d’Ors
Av. Tarragona, s/n
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 890 38 33
E-mail a8031459@xtec.cat

MATRÍCULA I PREUS
CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR
CURS 2020-2021

DATES DE MATRICULACIÓ:
DATA

CURS
Matrícula d’alumnat nou
Alumnes que es matriculin per primera vegada a Cicles Formatius de Grau Superior o
que canviïn de Cicle Formatiu

Del 1/9 al 7/9
Atenció presencial amb cita prèvia (per dubtes que no es poden solucionar
telemàticament): 6 i 7 de setembre de 10 a 12 h.
Per a cita prèvia, cal trucar al tel. 93 890 38 33 de 9 h a 13.30 h.
Matrícula d’alumnat nou
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A a8031459@xtec.cat
a) L’alumne rebrà per part de l’institut al seu correu electrònic aquestes instruccions i un document (AF-1) per omplir,
on s’hauran de fer constar les UFs a què es vol matricular, així com les possibles causes de bonificació o
exempció (família nombrosa, etc.).
• En cas de què l’alumne vulgui fer un pagament fraccionat, en aquest document s’ha de fer constar

també el número de compte bancari, ja que el segon termini es realitzarà mitjançant domiciliació
bancària al compte indicat, durant el mes d’octubre.
b) L’alumne enviarà un correu a a8031459@xtec.cat (Assumpte: «Matrícula Grau Superior») adjuntant:
▪ DNI/NIE.
▪ El document «Fitxa matrícula GS» degudament emplenat.
▪ Certificat d’estudis pel qual s’accedeix a la matrícula de Cicles Formatius.
▪ Fotocòpia Número d’Usuari de la Seguretat Social (NUSS).
▪ En cas de pagament fraccionat, també cal adjuntar fotocòpia on consti el número de compte
bancari (ja que el pagament del segon termini es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a
l’octubre)
▪ Document (AF-1) on consta: Ufs a cursar i possibles causes de bonificació o exempció.
▪ La documentació en vigència que acrediti la bonificació o exempció al·legada, si és el cas
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c) L’alumne rebrà un correu electrònic amb l’import a abonar, i un cop hagi efectuat el pagament, haurà de
respondre al correu anterior adjuntant el resguard d’ingrés del pagament al Banc Sabadell. És imprescindible que el
resguard porti el nom i cognoms de l’alumne/a, així com el cicle i el curs al qual es matricula.
(*) Consulteu instruccions específiques de pagament al final d’aquest document.
DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ PORTAR A SECRETARIA DURANT EL MES DE SETEMBRE:
•

2 fotografies mida carnet.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER OBTENIR EL CARNET DE L’AMPA




Cal omplir el següent formulari telemàtic (https://forms.gle/P2TZYeVjcPWwTR9B9) en el qual haureu d’adjuntar
digitalment:
El resguard de pagament
Fotografia
Durant el mes de setembre es lliurarà físicament el carnet de l’AMPA (en cas d’haver abonat la quota
corresponent).
(*) INSTRUCCIONS DE PAGAMENT
Import

Els preus són aplicables a tots els alumnes que cursen els Cicles Formatius de Grau Superior, tant de primer
com de segon curs.
En cas que NO fraccioneu el pagament (transferència bancària):




El preu públic per curs complet és de 420,00 € (inclosa l’assegurança i despesa escolar de 60,00 €).
El preu de les matèries soltes és de 25,00 € per unitat formativa més un pagament únic de 60,00 € per
assegurança i despesa escolar).
Pels alumnes que només facin la formació en centres de treball (FCT) l’import serà de 25 € + 1,12 €
(assegurança).

En cas que SI fraccioneu el pagament (pagament inicial per transferència bancària i segon termini carregat en
compte):


Matrícula per curs complet (inclou assegurança i despesa escolar):
 Primer termini, transferència en el moment de la matrícula de 240,00 €.
 Segon termini (durant el mes d’octubre), carregat en compte durant el període de l’1 al 9 d’octubre de
182,00 € (inclou despeses bancàries de 2,00 €).



Matrícula per matèries soltes:
 Primer termini, transferència en el moment de la matrícula del 50% de l’import de les unitats
formatives més 60,00 € en concepte d’assegurança i despesa escolar.
 Segon termini (durant el mes d’octubre), carregat en compte durant el període de l’1 al 9 d’octubre, el
50% de l’import de les unitats formatives més 2,00 € en concepte de despeses bancàries.
En tot cas, el cost de la devolució d’un rebut corresponent al segon termini serà a càrrec de l’alumne.

Atenció: La baixa de l’alumne/a durant el curs, no dóna dret a recuperar cap dels imports abonats
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FORMA DE PAGAMENT:


Transferència bancària al compte del Banc de Sabadell
IBAN ES86 0081 0046 11 0002456255
Cal indicar NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el Cicle Formatiu i curs al qual es matricula.



En el cas de voler ser soci de l’AMPA l’import serà de 30,00 € (a partir del segon fill consultar l’import.) per
transferència al compte del Banc de Sabadell
IBAN ES39 0081 0046 11 0001762678
Cal indicar NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el Cicle Formatiu i curs al qual es matricula.

Bonificacions i exempcions
Els centres apliquen, amb justificació documental, les bonificacions i exempcions següents:
A. Bonificacions. Els supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic, sense que puguin
ser acumulables.
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de
famílies monoparentals. Aquest supòsit s’ha d'acreditar documentalment amb el títol de família nombrosa o
monoparental en vigència.
(El títol de família monoparental té dues categories, general i especial. Els beneficis del títol de família monoparental,
d’ambdues categories, són els mateixos que els de les famílies nombroses de categoria general. Per tant, a les
persones membres de família monoparental, tant si són de categoria general o especial, els correspon la bonificació del
50%.)
2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest supòsit s’ha d'acreditar documentalment amb la resolució individual
d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.
3. Les persones que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al
mateix curs acadèmic en què es matriculen. Aquest supòsit s’ha d'acreditar documentalment amb la resolució
individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.
En aquests casos, per formalitzar la matrícula, si l’alumne o l'alumna no té concedida encara la beca ha d’abonar
l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de
l’import (el 50% del preu públic pagat).
B. Exempcions. Queden exemptes de pagar el preu públic per matriculació:
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és
el títol de família nombrosa en vigència.
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de discapacitat en un grau igual o superior al 33%. El document
acreditatiu és el certificat de la discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’ha d'acreditar amb un certificat de l’administració
corresponent.
4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’ha d'acreditar amb un certificat de
l’administració corresponent.
5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
o la renda garantida de ciutadania. S’ha d'acreditar amb un certificat de l’administració corresponent.
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6. Les persones víctimes de violència de gènere. S’ha d'acreditar amb un dels documents següents:
- Ordre de protecció judicial.
- Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que està sent objecte de violència.
- Sentència condemnatòria de la persona agressora.
- Certificat del Departament de Benestar i Família, o de l’ajuntament o centre d’acollida que n'indiqui la
situació.
7. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor al batxillerat o el
premi extraordinari de batxillerat, estan exemptes del preu públic corresponent a la primera matrícula en el primer curs
dels cicles de grau superior, tant si es fa per curs complet com per matrícula parcial.
8. Els alumnes guanyadors dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, de formació
professional, dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments professionals de
música o professionals de dansa, en els termes establerts per la normativa. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar amb
la documentació corresponent.
9. Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys. La condició de persona tutelada
s’acredita mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència o l'òrgan
equivalent d’altres comunitats autònomes.
− (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 extutelades són 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.)
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