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1. QUINS CONCEPTES FORMEN L’IMPORT DE LA MATRÍCULA? 

Per formalitzar la matrícula heu de fer un sol ingrés que inclogui: PREU PÚBLIC + MATERIAL 

− PREU PÚBLIC: taxa de la Generalitat de Catalunya subjecta a bonificacions o exempcions 
− MATERIAL: import NO subjecte a bonificacions o exempcions 

2. SI NO FRACCIONO EL PAGAMENT, QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR? 

Un cop consultades les taules de preus, les consideracions a tenir en compte i els supòsits de 
bonificació i exempció total: 

IMPORT A INGRESSAR = 100% PREU PÚBLIC + 100% MATERIAL 

3. SI FRACCIONO EL PAGAMENT, QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR? 

Un cop consultades les taules de preus, les consideracions a tenir en compte i els supòsits de 
bonificació i exempció total: 

1r termini:  

IMPORT A INGRESSAR 1r TERMINI (juliol) = 50% PREU PÚBLIC + 100% MATERIAL 

2n termini: 

IMPORT A INGRESSAR 2n TERMINI (setembre) = 50% PREU PÚBLIC 

Cal ingressar l’import del 2n termini de l’1 al 5 de setembre de 2022. Després de fer l’ingrés del 2n 
termini cal enviar el justificant de pagament al correu electrònic secretaria@escoladeltreball.cat. 

En cas que no es faci el pagament en el termini indicat, es perd el dret a la reserva de la plaça 
adjudicada. L’alumnat que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici i no se li 
retornarà l’import ingressat en el primer termini. 

4. COM PUC FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA? 

Per al pagament de la matrícula cal seguir les instruccions que trobareu en el document 
“Instruccions de pagament” al web del centre: secretaria -> matrícula. 

5. TAULES DE PREUS 
 

− MATERIAL: 
 Alumnat repetidor i matrícula de mòduls/UF solts 

(consultar l’import prèviament a Secretaria): 

Matrícula 1r o 2n curs complet 
 

Matrícula fins a 8 UF 
Matrícula de més de 8 UF 

però menys que curs complert 

75,00 € 
 

30,00 € 55,00 € 

 

− PREU PÚBLIC: 
És molt important que consulteu, a més, l’apartat 6 “Consideracions a tenir en compte” 

Matrícula 1r o 2n curs complet Matrícula UF soltes Matrícula FCT 

360,00 € 
25,00 €/UF 

(màxim 360,00€) 

25,00 €/UF 

(consultar a Secretaria) 
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6. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 

− L’alumnat que es matricula a tots els mòduls/UF del curs (1r/2n curs complet) ha de satisfer 
necessàriament el preu públic per curs, sense possibilitat d’optar per satisfer el preu públic 
pels diversos mòduls/UF que l’integren 

− L’alumnat que promociona de primer curs a segon curs (alumnat que cursarà segon curs 
complet), amb algun mòdul/UF pendent de primer curs, únicament ha de satisfer l’import del 
preu públic corresponent al segon curs i no ha de satisfer cap import dels mòduls/UF de 
primer curs 

− L’alumnat que no promociona de primer curs a segon curs (alumnat repetidor de primer curs), 
si bé es matricula d’algun mòdul/UF de segon curs, únicament ha de satisfer l’import del preu 
públic corresponent al primer curs i no ha de satisfer cap import dels mòduls/UF de segon 
curs 

− L’alumnat matriculat en el mòdul de formació en centres de treball (FCT) el curs 2021-2022 no 
haurà de satisfer l’import per aquest mòdul el curs 2022-2023 (a fi de completar la durada del 
mòdul)  

7. SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ 

Els supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic, sense que 
ambdues bonificacions siguin acumulables. En tots els casos, cal adjuntar el document justificatiu, 
escanejat en format pdf, al “Gestor de Matrícules” del centre, en l’apartat de Documents, en el 
mateix espai reservat per al comprovant de pagament de la matrícula. 

 

Causa de bonificació Document justificatiu 

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals (categories general i 
especial) 

Títol de família nombrosa o monoparental 
(original vigent i fotocòpia) 

b) Les persones que en el curs acadèmic immediatament 
anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

Resolució individual d’atorgament de la beca o 
resguard de l’ingrés de la 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 què es matriculen, podran sol·licitar, un cop 
obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import del preu públic que 
hagin abonat. El reintegrament es farà efectiu no més tard del 31 de juliol de 2023. 

8. SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ TOTAL DE PREU 

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic 
per matriculació. En tots els casos, cal adjuntar el document justificatiu, escanejat en format pdf, al 
“Gestor de Matrícules” del centre, en l’apartat de “Documents”, en el mateix espai reservat per al 
comprovant de pagament de la matrícula. 

 

Causa d’exempció Document justificatiu 

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria especial 

Títol de família nombrosa 

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de 
minusvàlua en un grau igual o superior al 33% 

Certificat de la minusvàlua amb un grau igual o 
superior al 33%. 
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Causa d’exempció Document justificatiu 

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat Certificat de l’Administració 

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els 
seus fills i filles 

Certificat de l’Administració 

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin 
la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Activa d’Inserció  o 
la renda garantida de ciutadania 

Certificat de l’Administració 

f) Les persones víctimes de violència de gènere 

Un dels següents documents: 
a) Ordre de protecció judicial  
b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la 
existència d’indicis de què està essent objecte de 
violència 
c) Sentència condemnatòria de la persona 
agressora 
d) Certificat del Departament de Benestar Social i 
Família, o de l’Ajuntament o del centre d’acollida 
indicant la seva situació 

g) Les persones que en el curs acadèmic immediatament 
anterior hagin obtingut matrícula d’honor al batxillerat o 
el premi extraordinari de batxillerat 

Certificat de qualificacions del batxillerat on 
consti haver obtingut matrícula d’honor o el 
premi extraordinàri 

h) Els alumnes guanyadors dels Premis Extraordinaris dels 
Ensenyaments Artístics Professionals, de formació 
professional, dels ensenyaments professionals d'arts 
plàstiques i disseny, o dels ensenyaments professionals 
de música o professionals de dansa, en els termes 
establerts per la normativa  

Certificat on consti haver obtingut el premi 
extraordinari  

i) Les persones menors tutelades o persones extutelades 
menors de 21 anys d’edat 

Certificat emès per la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i la Adolescència o òrgan equivalent 
d’altres comunitats autònomes 

 
 


