
INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT DE
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tot l’alumnat que es vulgui matricular a cicles formatius de Grau Superior aquest proper curs 2022/23,

han de seguir les següents instruccions:

Període de matrícula

18 al 22 de juliol de 2022

Documentació que cal presentar
▪ Emplenar el formulari de l’especialitat a la qual et matricules:

● ASIX
● DAM
● DAW

En cas de dubtes o voler entregar la documentació de manera presencial, l'horari d’atenció de secretaria és:

De dilluns a divendres:
9:00 a 14:30

Instruccions i pagament
L'import d'inscripció pel curs 2021/22 serà de 60 € i caldrà fer l'ingrés al compte corrent de l’Institut Nicolau
Copèrnic indicat en aquest document. Aquesta quota inclou els següents serveis al centre: assegurança
escolar, material escolar, manteniment de campus virtual, sortides didàctiques, etc.

A banda de l’import d’inscripció, s’ha d’abonar el preu públic pels cicles formatius de Grau Superior
(360€ per curs complet). Així, si us matriculeu d’un curs complet, l’import a pagar serà de:

● 360€ (preu públic) + 60€ (inscripció): 420€.

Per a unitats formatives soltes, bonificacions i altres opcions, consulteu les següents pàgines.

Atenció:
Com a concepte de l’ingrés o transferència heu d’indicar: CFGS_Nom i cognoms de l’alumne

Caixabank
ES87 2100 0342 5202 0039 9599

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca8z9EXgRBLy7La3jHlm4-lLbYE4XXBGvouskS9aGRLZP8GQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4GbqxFPdI_i2XUzRTHqa8mydDEqXX_HEEG0fPPD4q7pvFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScizvvvIYSUgryb6UeA_b_vPBWvCuAhs95gABymULkkV1Geyw/viewform?usp=sf_link%C3%A7


PREUS PÚBLICS PER ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Preu public.

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

matèries soltes per alumnes matriculats és de 25€ per unitat formativa en el cas dels cicles formatius

LOE.

Limit màxim de l'import per matricula parcial.

L'alumne fa una matrícula parcial quan es matricula per matèries soltes (crèdits o unitats formatives).

Quan, aplicant els preus per matèries soltes, resulti un import superior al preu aplicable per

matrícula completa en el mateix curs en el qual es matricula, l'alumne podrà acollir-se a l'import

per curs complet. (Consulteu-ho a la secretaria en cas de dubte).

Supòsits de bonificació

Incorporats al document de matrícula.

Fraccionament del pagament

1. Si l'alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i setembre), abonarà en el

primer termini (del 18 al 22 de juliol de 2022) el 50% de l'import. En cas que no es faci el pagament en

els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L'alumne que no ingressi el

segon termini serà donat de baixa d'ofici, i no se li retornarà l'import que hagués ingressat en el primer

termini.

2. Tots els alumnes que tinguin plaça assignada presentaran tota la documentació necessària, inclòs el

comprovant d'abonament en compte del preu de matrícula, dins el termini oficial, del 18 al 22 de juliol de

2022, ambdós inclosos. A més, l'alumne que s'acull al pagament fraccionat, haurà d'aportar la primera

setmana de setembre de 2022 el justificant d'haver abonat l'import del 2n termini en el compte corrent

de l'institut. S’ha d’enviar el justificant al compte de correu: segonpagament@copernic.cat

3. L'import del preu abonat no es retornara, llevat dels casos de força major independents de la voluntat de

l'alumne, que li impedeixin l'obtenció del servei, acreditats documentalment i dintre dels terminis

estipulats.



Bonificacions

Bonificacions (50 %)

Causa de la bonificació Document justificatiu

Les persones membres de famílies nombroses classificades en

la categoria general i les persones membres de famílies

monoparentals

Títol de família nombrosa

Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut

una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport.

Resolució individual d'atorgament de

beca

*** 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 el que 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 2017.

Exempcions (100%)

Causa de la bonificació Document justificatius

Les persones membres de famílies

nombroses classificades en la categoria

especial.

Títol de família nombrosa

Les persones que posseeixin la declaració

legal de minusvalidesa en un grau igual o

superior al 33%.

Certificat de minusvalidesa amb un grau igual o superior

al 33 %

Les persones subjectes a mesures privatives

de llibertat. les víctimes d’actes terroristes,

els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Certificat de l'Administració

Les persones membres d’unitats familiars Certificat de l'Administració



que percebin la renda mínima d’inserció.

Les persones víctimes de violència de

gènere.

Un dels documents següents:

● Ordre de protecció judicial

● Informe del Ministeri Fiscal que indiqui

l'existència d'indicis que està sent objecte de

violència

● Sentència condemnatòria de la persona

agressora

● Certificat del Departament de Benestar Social i

Família, o de l'Ajuntament , o del centre d'acollida

indicant la seva situació


