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Sol·licitud 

Matrícula 

 

CURS: Cicles GS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. 
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 

Tota la documentació per formalitzar la matrícula s’haurà de lliurar a la secretaria del centre degudament 
emplenada i signada el dia assignat: 

Matriculació ALUMNAT DE GRAU SUPERIOR 

Dilluns 19/07/21 

10 h a 14 h 
CFGS Gestió Administració i finances 

Dimarts 20/07/21 

10 h a 14 h 

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (10 h a 12 h) 
CFGS Disseny de la producció en fabricació mecànica (12 h a 14 h) 

Dimecres 21/07/21 

10 h a 14 h 
CFGS Mecatrònica 

Dijous  22/07/12 

10 h a 14 h 
CFGS Disseny en fusteria i moblament 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR  

- Full d’opció de cicle. 

- Full de dades signat. 

- Fotocòpia del justificant de l’ingrés de l’import de la matrícula al compte de:  
BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939. 
- Fotografia tipus carnet 
- Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.  

- Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant (només l’alumnat menor de 18 anys). 

- Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).  

- Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares) (només l’alumnat menor de 18 anys). 

- Còpia del títol o resguard del títol de CF Grau Mitjà, Batxillerat o Certificat Prova d’accés a GS. 

 
FORMES DE PAGAMENT (2021-2022): 

  Transferència bancària (pot estar subjecta a comissions del banc). 
  En efectiu al Banc Sabadell (pot estar subjecta a comissions del banc). 
  En qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell, amb qualsevol targeta de qualsevol entitat financera o amb llibreta del Banc 
Sabadell (sense cost): 

Procediment: 
1.- Introduir la targeta i escollir l’opció més operacions i després l’opció pagament a tercers. 
2.- Entrar PIN de la targeta i a continuació el codi d’entitat 5521 i acceptar.  Acceptar pantalla de confirmació només si surt 
l’Institut Escola Industrial. 
3.- Escollir PAGAMENTS i entrar l’import a pagar, amb 2 decimals. Acceptar. 
4.- A la informació addicional escriure el nom de l’alumna/e, el curs al que es matricula (tipus d’estudi i nivell)  i acceptar. 
5.- Comprovar dades, acceptar si son correctes i agafar les 2 còpies impreses. Per acabar, recollir la targeta.  

 
Al setembre us farem arribar les diferents autoritzacions perquè  les signeu, si escau. Mentrestant considerarem 
vigents les del curs 2020-2021: 

- Autorització relativa a l’alumnat major de 14 anys: ús de la imatge personal, publicació de dades de caràcter 
personal i de material que elaboren. 

- Autorització per realitzar activitats fora del recinte escolar. 
- Comunicació relativa a l’alumnat de més de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals per treballar a l’aula. 
- Autorització per sortir de l’institut en cas d’absència del professorat. 
- Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança. 
- Carta de compromís educatiu. 
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PREUS CICLES SUPERIORS SEGONS TIPUS DE MATRÍCULA 

PREU  de les UF soltes         
   UF NORMAL DESCOMPTE del 50% DESCOMPTE del 100% 

1 25,00 € 5,00 € 30,00 € 12,50 € 5,00 € 17,50 € 0,00 € 5,00 € 5,00 € 

2 50,00 € 10,00 € 60,00 € 25,00 € 10,00 € 35,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 

3 75,00 € 15,00 € 90,00 € 37,50 € 15,00 € 52,50 € 0,00 € 15,00 € 15,00 € 

4 100,00 € 20,00 € 120,00 € 50,00 € 20,00 € 70,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 

5 125,00 € 25,00 € 150,00 € 62,50 € 25,00 € 87,50 € 0,00 € 25,00 € 25,00 € 

6 150,00 € 30,00 € 180,00 € 75,00 € 30,00 € 105,00 € 0,00 € 30,00 € 30,00 € 

7 175,00 € 35,00 € 210,00 € 87,50 € 35,00 € 122,50 € 0,00 € 35,00 € 35,00 € 

8 200,00 € 40,00 € 240,00 € 100,00 € 40,00 € 140,00 € 0,00 € 40,00 € 40,00 € 

9 225,00 € 45,00 € 270,00 € 112,50 € 45,00 € 157,50 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

10 250,00 € 45,00 € 295,00 € 125,00 € 45,00 € 170,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

11 275,00 € 45,00 € 320,00 € 137,50 € 45,00 € 182,50 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

12 300,00 € 45,00 € 345,00 € 150,00 € 45,00 € 195,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

13 325,00 € 45,00 € 370,00 € 162,50 € 45,00 € 207,50 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

14 350,00 € 45,00 € 395,00 € 175,00 € 45,00 € 220,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

15 375,00 € 45,00 € 420,00 € 187,50 € 45,00 € 232,50 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

          PREU curs sencer 
       

 
NORMAL DESCOMPTE del 50% DESCOMPTE del 100% 

 
360,00 € 45,00 € 405,00 € 180,00 € 45,00 € 225,00 € 0,00 € 45,00 € 45,00 € 

          Els majors de 28 anys, no han de pagar assegurança escolar, 

per tant se'ls hi descomptarà l'import de 1,12€ en el primer pagament. 

 
Possibilitat de pagament fraccionat per a la matrícula del curs sencer (sense bonificacions): 
Primer pagament (205 €)  i segon pagament la primera setmana de setembre (200 €). 
Bonificació 50%:  
- Famílies nombroses i monoparentals (presentar el títol corresponent). 
- Els becats el curs passat (presentar la resolució d’atorgament). En cas que se li concedeixi la beca aquest any per 
primer cop, es podrà demanar el reintegrament parcial a final de curs. 
Exempcions:  
- Famílies nombroses especials (presentar el títol corresponent).  
- Les famílies perceptores del PIRMI (certificat de l’administració). 
- Minusvalidesa amb un grau  mínim  33%  (certificat acreditatiu). 
- Víctimes de violència de gènere i d’actes terroristes (certificat de l’administració). 

 
CAL FER L’INGRÉS AL COMPTE  BANC SABADELL: ES42-0081-0195-71-0001292939.  INDIQUEU NOM, COGNOMS  I 

CURS A L’APARTAT DE CONCEPTE.  NO US OBLIDEU DE PORTAR LA FOTOCÒPIA DEL RESGUARD DE PAGAMENT !!! 
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INFORMACIÓ GENERAL SOBRE CONVALIDACIONS  
 
Ara  que  estàs  matriculat/da  en  un  cicle  formatiu  de formació  professional  inicial, podries tenir dret a algunes 
convalidacions si tens altres estudis oficials.  
 
Has de lliurar la sol·licitud de convalidació al centre on estàs matriculat/da aportant la documentació següent:  
 
•  Si has passat de pla d’estudis LOGSE a pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal presentar certificat acadèmic dels 
mòduls o crèdits superats.  
 
•  Si tens uns altres estudis de formació professional acabats, cal presentar el títol o resguard  de  títol  corresponent  
(títols  de  tècnic/a, tècnic/a  superior  o  tècnic/a especialista).  
 
•  Si  tens  un  altre  cicle  formatiu  superat  parcialment,  cal  presentar  un  certificat acadèmic amb els mòduls i 
crèdits o mòduls professionals i unitats formatives superats.  
 
•  Si  tens  estudis  universitaris  i  només  demanes  crèdits  o  unitats  formatives transversals  (FOL,  RET,  RAT,  AGCE,  
EIE)  o  crèdits  o unitats  formatives  de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de 
no estar acabats).  
 
•  Si  tens  estudis  universitaris  i  demanes  altres  crèdits  o  unitats  formatives diferents  dels  anteriors,  cal  
presentar  títol  o  resguard  de  títol  (o  certificat acadèmic  cas  de  no  estar  acabats),  pla  d’estudis  cursat  i  
programes  de  les  
matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.  
 
•  Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.  
 
•  Si tens estudis cursats a l’estranger, cal presentar la homologació dels estudis a més de la documentació que 
correspongui segons els apartats anteriors en què es trobi.  
 
•  Si  has  participat  en  els  programes  “Qualifica’t”,  “Acredita’t”  o “Reconeixement”, cal presentar el certificat 
corresponent.  
 
•  Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de competència acreditades, cal 
presentar aquest certificat.  
 
La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que els correspongui o la trametrà  a  la  Direcció  General  
de  Formació  Professional  Inicial  i  Ensenyaments  de Règim Especial en els casos de convalidació singular.  
 
Has d’assistir a classe de tots els ensenyaments en què estàs matriculat/da mentre no tinguis la resolució positiva 
de les convalidacions sol·licitades.  
 
La sol·licitud de convalidació pot presentar-se a partir del moment en què es formalitza la matrícula. La data límit per 
demanar convalidacions és el 31 d’octubre de 2021. 

 
Per demanar la convalidació d’una matèria, cal estar prèviament matriculat d’aquesta.  
En el supòsit que sigui concedida, no es retornarà l’import de la matrícula. 


