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MODALITAT DE PAGAMENT 
 

 
 

CODI DEL CICLE NOM CICLE FORMATIU 

AQ CFGS Aqüicultura 

ECA CFGS Educació i Control Ambiental 

 
 

El pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent: 

 

ES60 2100 0691 8802 0027 8148 

PREU 

 

Cicle Formatiu Preu Concepte Observacions 

 
 

CFGS Educació i 

Control 

Ambiental 

 
 

2€ + 360€ = 

362€ 

 
Matrícula amb l’assegurança escolar 

obligatòria + Preu públic de la 

matrícula de CF de Grau Superior/ 

curs acadèmic 

L’assegurança és només pels 

menors de 28 anys. 

 

Mirar bonificacions dels 

preus i tipus de pagament. 

 

 
CFGS 

Aqüicultura 

 

 
2€ + 360€ 

+30€ = 

392€ 

 
Matrícula amb l’assegurança escolar 

obligatòria + Preu públic de la 

matrícula de CF de Grau Superior/ 

curs acadèmic + EPI’s obligatoris** 

L’assegurança és només pels 

menors de 28 anys. 

 

Mirar bonificacions dels 

preus i tipus de pagament. 

CFGS 

Aqüicultura 

(alumnat 

provinent del 

CFGM Cultius 

Aqüícoles) 

 
 

2€ + 360€ = 

362€ 

 
Matrícula amb l’assegurança escolar 

obligatòria + Preu públic de la 

matrícula de CF de Grau Superior/ 

curs acadèmic 

L’assegurança és només pels 

menors de 28 anys. 

 

Mirar bonificacions dels 

preus i tipus de pagament. 

Alumnat 

provinent del 
25€/UF Preu per UF matriculada amb 

matricula parcial o matricula que 

L’alumne/a ha de multiplicar el 

nombre de UF’s que es 

PAGAMENT MATRÍCULA Cicle Formatius Grau Superior 
2022/23 

IMPORTANT: indicar al concepte de la transferència: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE_Codi de 

cicle_Primer Exemple concepte de transferència: martinezsolerpau_AQ_primer 
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Servei 

d’Assessorament 

i Reconeixement 

o matrícula 

parcial 

 prové del servei AiR. matricula per 25€ i sumar-li els 

2€ de l’assegurança escolar 

(només menors de 28 anys). 

Utilitzar Taula de càlcul. 

** L’alumnat del CFGS Aqüicultura per la seva seguretat està obligat a utilitzar els EPI’s dintre del centre formatiu. Els EPI’s són 

una granota de treball, ulleres i guants de protecció. L’alumnat provinent del CFGM Cultius Aqüícoles i que ja té aquest material no 

és necessari que realitzi el pagament dels 30€, sempre i quan no vulgui renovar el material. 

 
 
 

TAULA DE CÀLCUL DEL PREU DE MATRICULA PER A ALUMNAT QUE REALITZA LA MATRÍCULA PARCIAL, 

MATRÍCULA DE UF’S SOLTES O MATRÍCULA DEL SERVEI AIR 

Nombre d’UF’s Preu/UF Preu total UF’s 

Nº UF’s 25€/UF Nº UF’s x 25 = Preu total 

Matricula amb assegurança escolar (obligatòria per a menors de 

28 anys) 

2€ 

TOTAL (suma preu total UF’s + Assegurança(<28anys) 
Preu total UF’s + Assegurança 

escolar 

 
 

Assegurança escolar: 
 

• Alumnat menor de 28 anys: el preu de la matrícula inclou l'assegurança escolar, la qual cobreix tots 

els accidents que l'alumnat pugui patir a l'institut, a l'empresa on faci les pràctiques o en el trajecte 

(anada i tornada) als llocs esmentats. 

• Alumnat major de 28 anys (o que els compleix durant el curs 2021-22): no estan coberts per 

l'assegurança escolar. Han de presentar original i fotocòpia del carnet de l'INSS o l'assegurança 

mèdica privada que tingui. 
 

Pagament fraccionat 
 

• El pagament del preu públic de la matrícula (360€) es pot fraccionar en dos parts: un primer 

pagament de 180€ en el moment de la matrícula i 180€ en el període del 1 al 9 d’octubre de 2022. 

• No es pot fraccionar el pagament de l’assegurança escolar obligatòria (2€) ni els EPI’s (30€), aquests 

s’han de pagar en el moment de la matrícula. 
 

Bonificació del 50% de l'import. S’haurà d’entregar al centre la documentació que 

acrediti la exempció. 

− Membres de família nombrosa de categoria general 

− Membres de famílies monoparentals. 

− Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del 

Ministeri d'Educació i Formació Professional (cicles de grau superior). L’alumne ha d’ingressar la 
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taxa pública sencera en el moment de la matrícula i en quan rebi la Resolució de concessió de la 

beca 2022-2023, aportant la resolució al centre, se li retornarà el 50% de la taxa. 
 

Exempció del 100% del pagament. S’haurà d’entregar al centre la documentació que 

acrediti la exempció. 
 

− 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. 


