PREU PÚBLIC I MATERIAL DAS CURS 2022/2023
Benvolguts alumnes,
Per tal de confirmar la plaça pel curs vinent i poder realitzar la matrícula,
llegeix detingudament aquesta informació i segueix els següents passos:
1.- Calcula el preu de la matrícula. Hi ha tres opcions:
- Curs complet: preu públic 360€.
- Curs parcial: preu públic 25€/UF.
- Tan sols mòdul FCT: 25€.
Us recordem que en cas de voler convalidar un mòdul, també us haureu de matricular
d’aquest.
Pots beneficiar-te d’una reducció en el preu públic si et trobes en algun dels següents
casos:
- Bonificació del 50% de l'import per a:


membres de família nombrosa de categoria general



membres de famílies monoparentals



alumnes que han obtingut beca aquest curs 2021/2022 o anterior

- Exempció del 100% del pagament per a:


membres de família nombrosa de categoria especial



víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)



persones amb discapacitat igual o superior al 33%



infants o adolescents en acolliment familiar.

2.- Quota de material. Per al curs 2022-2023 els alumnes us beneficieu d’un
descompte de 30€ en la quota de material i assegurança gràcies a la participació de
l’Institut en el Programa de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La quota ordinària és de 60€, amb el
descompte aplicat, l’import a pagar aquest curs 2021-2022 és de 30€.
Si fas una matrícula parcial, has de pagar 5€ de material/mòdul, l’assegurança escolar està
Inclosa . (Pel mòdul FCT no s’ha de pagar material).
3.- Suma les quantitats dels punts 1 i 2 i aquesta serà la quantitat que hauràs
d’abonar mitjançant transferència o ingrés al següent compte bancari:

CAIXABANK
IBAN ES52 2100 0087 6602 0149 7626
Recorda introduir al concepte el teu nom i cognom.
Si vols, pots fraccionar el pagament en dos cops: la meitat ara i l’altra meitat abans del
7 de setembre.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el centre i us ajudarem.
Bon estiu!
L’equip directiu.

