
ALUMNES MATRICULATS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
CURS 2022/2023

Benvolguts,

Us comuniquem que el departament d’Educació té publicada l’Ordre ENS/181/2012, de 22
de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de
grau superior impartits en els centres dependents del departament d’Educació (DOGC núm.
6159, de 28.06.2012).

Per tal de completar el tràmit de la vostra matrícula, haureu d’abonar en el compte oficial de
l’Institut l’import corresponent:

El preu públic del curs complet per a tots els cicles formatius de grau superior és de
360 €. El preu de les matèries soltes és de 25 € per unitat formativa.

En el document adjunt, us indiquem l’import que heu de pagar i els terminis per fer-ho.

Límit màxim de l’import per matrícula parcial.
L’alumnat fa una matriculació parcial quan es matricula per matèries soltes (crèdits o unitats
formatives).  Quan, aplicant la taula de preus per matèries 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. (Consulteu la secretaria en cas de dubte).

Supòsits de bonificació
Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació,
sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

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

Títol de família nombrosa o
monoparental

b) 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.

Resolució individual d’atorgament
de la beca

Nota: Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però
demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què es matriculen,
podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50%
de l’import de matriculació que hagin abonat. El reintegrament es farà efectiu al mes de juliol
de 2022.



Supòsits d’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
minusvàlua en un grau igual o superior al 33%

Certificat de la minusvàlua 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 i filles

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 següents documents:
a) Ordre de protecció judicial
b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui
la existència d’indicis de què està essent
objecte de violència
c) Sentència condemnatòria de la
persona agressora
d) Certificat del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, o de
l’Ajuntament o del centre d’acollida
indicant la seva situació

g) Infants o adolescents en acolliment familiar Certificat de l’Administració


