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PAGAMENT MATRICULA CFGS

Nom I cognoms: 

DNI o document equivalent: 

Nom del cicle formatiu: 

Si teniu una bonificació o exempció indiqueu la casella corresponent iadjuntem documentacio acreditativa

Indiqueu les caselles corresponents, si feu el pagament íntegre o fraccionat, pagament de 
l’assegurança escolar obligatòria, AFA voluntària, per crèdits, per UF o sols FCT. 

MATRÍCULA SENSE BONIFICACIÓ NI EXEMPCIÓ (pagament sencer) 

1r i 2n Curs CFGS (LOE i LOGSE) Fraccionat Juliol (180€) 180 € 

Fraccionat Setembre (180€) 180 € 

Pagament íntegre (360€) 360 € 

Per crèdits (LOGSE) (65€ x nombre de crèdits) 65€ x ............................€ 

Per unitats formatives (LOE) (25€ x nombre d’UF) 25€ x ............................. 

FCT (65€ LOGSE; 25€ LOE)   LOE  LOGSE 

ASSEGURANÇA ESCOLAR (3€) OBLIGATÒRIA PER MENORS 28 ANYS 3 € 

AFA DE L’INSTITUT DE L’EBRE VOLUNTÀRIA 10 € 10 € 

TOTAL 

AMB BONIFICACIÓ 50% 

1r i 2n Curs CFGS (LOE i LOGSE) Juliol (180€) 180 € 

Per crèdits (LOGSE) (32,50€ x nombre de crèdits) 32,50€ x ............................. 

Per unitats formatives (LOE) (12,50€ x nombre d’UF) 12,50€ x ............................. 

FCT (32,50€ LOGSE; 12,50€ LOE)   LOE  LOGSE 

ASSEGURANÇA ESCOLAR (3€) OBLIGATÒRIA PER MENORS 28 ANYS 3 € 

AFA DE L’INSTITUT DE L’EBRE VOLUNTÀRIA 10 € 10 € 

SIGNATURA DE L’ALUMNE/A   TOTAL 

 Tortosa, .........../...........de   2022 

BONIFICACIÓ DEL 50% 
Família nombrosa categoria general i monoparental 

Amb beca d’estudi del Ministeri d’educació  l’any anterior 

EXEMPCIONS 
(no han d’ingressar cap import) 

Persones amb un grau mínim de discapacitat de un 33% 

Famílies nombroses de categoria especial. 

Persones víctimes d’actes terroristes 

Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat . 

Persones que percebin la renda mínima d’inserció 

Víctimes de violència de gènere 

Matrícula d’honor batxillerat curs anterior 

Persones menors tutelades o extutelades menors de 21 anys 

✂ ..................................................................................................................................................................

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de l’Ebre

FULL DE PAGAMENT CURS 22-23

L’alumne/a ........................................................................................................................................................

que ha de cursar els estudis de...........................................................................................................................

ha pagat la quantitat següent:......................

• AFA (Associació de famílies)............................. .10 €  (VOLUNTARI)

• ASSEGURANÇA ESCOLAR............................   3 €    (OBLIGATORI)
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	IMPRÈS  DE MATRICULACIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 2021/2022
	Signatura alumne/a o tutor/a
	He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
	Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.
	Autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en els diferents medis de comun que disposa el centre (web, xarxes socials i altres)
	Autorització de cessió de dades a l’AFA (Emplenar sols si es fa el pagament)
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