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INSTRUCCIONS A L’ALUMNAT PER AL PAGAMENT DELS PREUS PÚBLICS PER LA 
MATRÍCULA EN EL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
INICIAL 

 
A. Tramitació  

Per matricular-se, l’alumne ha de justificar el pagament del preu públic corresponent. Cal seguir els passos 
següents:  
1. Recollir els impresos de matriculació disponibles a la secretaria de l’institut. 
2 Identificar el preu que correspon als ensenyaments en què es matricula l’alumne. 
3. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els documents 

justificatius.  
4. Calcular l’import a ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.  
5. Abonar l’import a ingressar en el compte corrent de BBVA: ES06 0182 2811 3902 0008 4141. El comprovant 

de l’ingrés bancari caldrà presentar-lo a la secretaria de l’institut. 
6. Portar a la secretaria de l’institut la documentació següent:  

a) L’imprès de matriculació emplenat i altra documentació sol·licitada pel centre (fotografies, etc.)  
b) El comprovant d’haver abonat l’import de matrícula que li correspongui en el compte corrent de 

l’institut.  
c) Els justificants de la bonificació o exempció practicada, si escau.  

7. 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 de matrícula. 

8. 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.  

 
B. Taula de preus  

Matrícula en el curs de preparació per a la incorporació  
als cicles de grau superior 240,00 € 

 
C. Bonificació  

El supòsit següent té una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació. 
 

Causa de bonificació  Document justificatiu  
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la 
categoria general i les persones membres de famílies 
monoparentals. 

Títol de família nombrosa o de 
família monoparental  

 
E. Exempció total de preu 

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per 
matriculació i hauran d’aportar a la secretaria de l’institut el document original justificatiu de la causa 
d’exempció, i el centre se’n quedarà còpia. 
 

Causa Document justificatiu  
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 persones víctimes d'actes terroristes, els seus 
cònjuges i els seus fills  

Certificat de l’Administració  

 


