MATRÍCULA CF GRAU SUPERIOR CURS 2019/20
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
Documentació que cal presentar abans del 29 de juny a l’adreça:

secretaria@isantaeugenia.cat





Imprès degudament omplert. ÉS PDF EDITABLE. DESEU COM GS2SEA_COGNOM _NOM
Resguard de l’ingrés de pagament. Un cop formalitzada la matrícula no es tornaran els diners en
cap cas.
Per alumnes que hagin acabat el Batxillerat: resguard del títol de Batxillerat.
Repetidors de Cicles formatius: Butlletí de notes finals de l’últim curs.

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR:
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
360 € Preu públic Generalitat de Catalunya(*)
25 €/UF Preu públic per cada Unitat Formativa (*)
50 € Material general
60 € Material específic del cicle
35 € Quota associació de pares i mares (una per família)

Bonificacions i exempcions: (*) aplicables únicament sobre el Preu públic



Tenen dret a una bonificació del 50% sobre l'import del preu públic, els membres de
famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals.
Persones que acreditin haver obtingut al curs anterior una beca del Ministeri d’Educació
Tenen dret a l'exempció:







les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial
les persones que tenen una discapacitat del 33% o superior (legalment reconeguda),
persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció
les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.
Persones víctimes de violència de gènere

Cal acreditar documentalment la circumstància que s’al·lega

MATRÍCULA 2n CFGS
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador i

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>Amb el

codi de l’Entitat.
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Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:
Nom Alumne:

Cognoms, Nom

Codi Activitat:

772

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
Cal imprimir el justificant i portar-lo a l’Institut amb la resta de documents

360 €
50 €
60 €
470 €
35 €

IMPORTS A PAGAR
CURS SENCER
CRÈDITS / UF SOLTES
Preu públic Generalitat(*)
X·25 Per cada UF 25 € (*)
Material general
50 € Material general
Material específic del cicle
60 € Material específic del cicle
TOTAL
110+25·X TOTAL
Quota AMPA
35 € Quota AMPA

AMPA: Per ser soci de l’AMPA (Una quota

per família)

PAGAMENT AMPA MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:
Nº de COMPTE: ES67-2100-8162-7623-0004-0226
Import: 35 €
Concepte:Cognoms, Nom de l’alumne/a
Les quotes pagades no es retornaran en cap cas. Els preus públic tenen l tractament
previst a la NORMATIVA (apartat Formació professional)

