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Alumnat que repeteix 1r curs:Pagaments Matrícula  CFGM-2021-22 
TM10 Electomecànica de vehicles. 

                     TM12 Electromecànica de vehicles industrials. 
       TM30 Electromecànica de maquinària. 

Preu Concepte Observacions 

60 € Assegurança escolar obligatòria (inclou FCT), 
material didàctic, carpeta, expedient alumne 

Aquesta quantitat s'incorpora íntegrament al 
pressupost del centre. Aprovat al consell escolar del 
dia 09 de juny de 2021 

60 € LLicència d’ús de la plataforma Electude. 
(sols alumnes repetidors de 1r al curs 21-22) 

-Alumnes repetidors de primer curs als cicles TM10, 
TM12 i TM30. 
-Vigència d’ús: dos cursos escolars.  
-El  centre gestionarà l’alta a  la plataforma. 

 
Podeu escollir entre dos modalitats de pagament: 

 
1) El pagament dels 60 € en concepte de matrícula s’ha de realitzar preferentment per 
transferència bancària al compte corrent de l’institut Pere Martell, de l’entitat BBVA: 

 
ES 0 7  0 1 8 2  1 2 3 8  6 1 0 2  0 0 4 3 0 6 7 6 

 
IMPORTANT: indicar al concepte de la transferència: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE. 
 
 
2) Si disposeu de tarjeta de dèbit o crèdit també podeu fer el pagament mitjançant el 
caixer automàtic (no us acceptarà pagaments en metàl·lic) que us demanarà les següents 
dades: 

SUFIXE: 000    EMISORA: 04300053 
 

EL COMPROVANT BANCARI S'HA D’ADJUNTAR AL FORMULARI A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA. 
 
3) El pagament dels 60€ en concepte d’ús de la llicència Plataforma Electude s’ha de 
realitzar preferentment per transferència  bancària al compte corrent de l’Institut Pere Martell, 
de l’entitat BBVA o si disposeu de tarjeta podeu fer el pagament mitjançant caixer automàtic.  
 
IMPORTANT: indicar al concepte de la transferència: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE +ELECTUDE 
 
EL COMPROVANT BANCARI S'HA D’ADJUNTAR AL FORMULARI A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
 
Sols ha de fer la gestió l’alumnat  que repeteix  primer curs dels cicles  amb els codis: TM10, TM12  i 
TM30. 
  
Aquest recurs s’utilitzarà en diversos mòduls formatius de primer curs  (curs 21-22) i  segon curs 
(curs 22-23). 
 
Serà obligatori per tal de començar el curs. El centre gestionarà l’alta a la plataforma de 
l’alumnat. 


