
MATRÍCULA EDUCACIÓ INFANTIL/INTEGRACIÓ SOCIAL 
Instruccions als alumnes 
 
D’acord amb l’ordre ENS/181/2012 de la Generalitat referent als preus públics per a la 
matrícula en els cicles formatius de grau superior heu de seguir les següents instruccions per 
tal de matricular-vos: 
 

1. Calcular l’import a pagar tenint en compte la taula amb els imports (Annex 1) i 
les taules de bonificacions i exempcions (Annexos 2 i 3). No es poden acumular 
dues bonificacions. 
 

2. Abonar l’import calculat en el compte corrent nº ES18 2100 4270 11 2200133632  
de Caixabank. 

 
3. Portar a secretaria tota la documentació: 

- Full de dades personals. 
- Comprovants d’haver abonat  l’import esmentat anteriorment, a més del 

material i quota AMPA. 
- Justificants de la bonificació o exempció practicada, si escau. 
- Primer curs: Fotocòpia del document justificatiu conforme es compleixen 

els requisits d’accés. 
- Tots els alumnes que tinguin plaça assignada presentaran tota la 

documentació necessària, inclòs el comprovant d’abonament en 
compte del preu de matrícula, dins el termini oficial (del 18 al 22 de 
juliol, ambdós inclosos). A més, l’alumne que s’acull al pagament 
fraccionat haurà d’aportar de l’1 al 5 de setembre el justificant 
d’haver abonat l’import del 2n termini en el compte corrent de 
l’institut.  

 
4. Si es demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i 

setembre), s’abonarà en el primer termini (del 18 al 22 de juliol) el 50% de 
l’import. En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats i es presenti 
el justificant a secretaria, no es formalitzarà la matrícula i es perdrà el dret a la 
reserva de la plaça adjudicada. L’alumne que no ingressi el segon termini 
serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat 
en el primer termini. 
  

5. L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major 
independent de la voluntat de l’alumne que li impedeixin l’obtenció del servei, 
acreditats documentalment.  

 

 
  
 



Annex 1. Taula d’imports 
 

 
 

Títols LOE Import ordinari  
Amb bonificació  

(50%)  
Exempció  

Matrícula per curs  360,00  180,00  0  

Matrícula per unitat 
formativa (1) 

25,00  12,50  0  

Matrícula en el 
mòdul de Formació 
en centres de 
treball (2) 

25,00  12,50  0  

 
 
(1) L’alumne fa una matriculació 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.  
 

(2) L’alumne  repetidor de FCT (que la va suspendre el curs 2021/2022) ha de 
tornar a pagar-la.  

 
(3) L’alumne matriculat en el curs 2021/22 que completa o inicia FCT el curs 

2022/23 no l’ha de pagar si ja ho va fer el curs anterior. 



Annex 2. Taula de bonificacions i exempcions 
 

 

Bonificacions  Causa  Document justificatiu  

 
Tenen una 
bonificació del 50 
per 100 dels 
imports dels preus 
públics, sense que 
ambdues 
bonificacions siguin 
acumulables  

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals (tant categoria 
general com especial).  

Títol de família nombrosa  

b) Les persones que en el curs acadèmic anterior han 
obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.  
Nota: Les persones no incloses en l’apartat b) però 
que demanin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport en el mateix curs 
acadèmic en què cursen el cicle formatiu, consulteu 
l’Annex 3.  

Resolució individual 
d’atorgament de la beca  

   

Exempcions  Causa  Document justificatiu  

 
 
 
No s’ha de pagar 
res 

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria especial.  

Títol de família nombrosa  

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de 
minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.  

Certificat de la 
minusvalidesa amb un grau 
igual o superior al 33%.  

c) Les persones subjectes a mesures privatives de 
llibertat.  

Certificat de l’Administració  

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i 
els seus fills.  

Certificat de l’Administració  

e) Les persones membres d’unitats familiars que 
percebin la Renda Mínima d’Inserció.  

Certificat de l’Administració  

f) Les persones víctimes de violència de gènere. Un dels documents 
següents:  
a) Ordre de protecció 
judicial  
b) Informe del Ministeri 
Fiscal que indiqui 
l’existència d’indicis que 
està sent objecte de 
violència  
c) Sentència 
condemnatòria de la 
persona agressora  
d) Certificat del 
Departament de Benestar 
Social i Família, o de 
l’Ajuntament o del centre 
d’acollida en què s’indica la 
seva situació  



Annex 3 
 

Bonificació del 50 per 100 del preu públic per a les persones que obtinguin 
una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el 
mateix curs acadèmic en què cursen el cicle formatiu.  

Aquesta bonificació s’aplica a les persones que no tenien la condició de becaris 
en el curs immediatament anterior però que obtenen la beca o l’ajut en el mateix 
curs acadèmic en què estan cursant un cicle de grau superior.  

Les sol·licituds de beca es solen resoldre cap al mes de maig, és a dir, a final de 
curs.  
Per aquest motiu, l’operativa és la següent:  

1r. L’alumne que vol demanar la beca ha d’ingressar el preu públic en el període 
de matrícula.  
2n. Un cop l’alumne rebi la resolució per la qual se li reconeix la beca, aporta la 
documentació al centre.  
3r. El centre li retorna el 50% del preu públic. (El pot retornar fins al 31 de juliol 
de 2022.) Aquesta devolució del 50% no és acumulable a la bonificació del 50% 
per família nombrosa de categoria general o per família monoparental. 

 


