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PREUS DE MATRÍCULA 2021-22 CFGS-TMA0-AUTOMOCIÓ
Tipus
Curs complert

Matrícula
Curs complert LOE

Preu públic *
360 €

Alumnat CFGS-TMA0 Observacions

Matrícula *

Observacions

60 €

Mirar opcions de pagament.

Preu

Pagament

Alumnat admès a
1r curs
CFGS- Automoció.

Llicència d’ús de la plataforma Electude.

60 €

-Vigència d’ús: dos cursos
escolars (curs 21-22+curs 22-23)
-El centre gestionarà̀ l’alta a la
plataforma.

Alumnat admès a
2n curs
CFGS- Automoció.

Llicència d’ús de la plataforma Electude.

30 €

-Vigència d’ús: curs 21-22
-El centre gestionarà̀ l’alta a la
plataforma.

*Els imports s’han d’abonar independentment: s’han de realitzar tres operacions bancàries, una
pel preu públic, l’altra pel preu de matrícula i per l’últim la de l’Electude.
Consulteu les bonificacions sobre el preu públic a les que podeu optar, abans de fer el
pagament de la matrícula.
Les persones que es trobin en alguna situació compatible amb la bonificació, cal que adjuntin
la documentació que ho justifica en el formulari de matrícula.
Els alumnes que només tenen pendent el mòdul d'FCT no han de pagar els 60€ de matrícula.
Si vols ser soci/a de l’AMPA de l’Institut ,consultar informació en la web:
Fes un ingrés o transferència per internet, o a la oficina (Rambla Nova, 113, 43001 Tarragona) per
import de 12 €, indicant Nom i Cognoms de l’alumne/a al compte
ES 97 3058 4002 07 2720501401 de l’entitat Cajamar, Caja Rural

ASSEGURANÇA ESCOLAR:

• Alumnat menor de 28 anys: el preu de la matrícula inclou l'assegurança escolar, la qual cobreix tots els accidents que
l'alumnat pugui patir a l'institut, a l'empresa on faci les pràctiques o en el trajecte (anada i tornada) als llocs esmentats.
• Alumnat major de 28 anys (o que els compleix durant el curs 2021-22): no estan coberts per l'assegurança escolar.
Han d’adjuntar foto del carnet de l'INSS o l'assegurança mèdica privada que tingui.
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BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC
Preu

Concepte

Família nombrosa (categoria general) i monoparental (categoria general i especial)
Bonificació del
Persones que en el curs immediatament anterior han obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri
50%
d’Educació, Cultura i Esport..
NOTA: Les persones que demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què és matriculen,
podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import de preu públic
que hagin abonat a la matrícula. El reintegrament es farà efectiu presentant la documentació de l’atorgament.
Família nombrosa (categoria especial).
Persona amb minusvalidesa del 33% o superior.
Exempció del Persona subjecta a mesures privatives de llibertat.
100%
Víctimes d’actes terroristes.
Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
Víctimes de violència de gènere.

GUIA DE PAGAMENT CFGS
Podeu escollir entre dos modalitats de pagament:
1) El pagament del preu públic, de la matrícula i de l’Electude s’ha de realitzar de manera independent, és a dir
en tres transferències bancàries al compte corrent de l’institut Pere Martell, de l’entitat BBVA:
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IMPORTANT: Indicar al concepte de la transferència 1: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE.
Indicar al concepte de la transferència 2: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE.
Indicar al concepte de la transferència 3: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + ELECTUDE
2) Si disposeu de targeta 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

IMPORTANT: indicar al concepte del pagament : COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE.
COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + ELECTUDE
ELS 3 COMPROVANTS BANCARIS (60 € + PREU PÚBLIC+ELECTUDE) S'HAN D’ADJUNTAR EN FORMAT
DIGITAL PER SEPARAT AL FORMULARI DE MATRÍCULA.
A. PAGAMENT PLATAFORMA ELECTUDE: 60€ (1r curs)/ 30€ (2n curs)
B. PAGAMENT DE MATRÍCULA: 60€ (assegurança escolar obligatòria, material didàctic, carpeta, expedient alumne
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C. PREU PÚBLIC:
-El preu públic de curs complert es pot abonar en un sol termini o fraccionat:
1. En un sol termini: 360€ en el moment de la matrícula.
El preu públic de 360 € dels alumnes que es matriculen del 2n curs complert ja inclou el preu de les UF
pendents que tinguin de 1r curs.
2. En dos terminis: 180€ en el moment de la matrícula i 180€, de l’1 al 10 de setembre. D’aquesta manera,al juliol,
es reserva la plaça a l’alumne/a, però no queda matriculat fins al setembre, quan satisfà la segona part del
pagament, el resguard d’abonament bancari es lliurarà a la secretaria del centre. Aquell/a alumne/a que no
satisfaci l’import total, perdrà la plaça assignada. A més, no se li podrà retornar l’import ingressat en el primer
termini.
3. Tractament de les convalidacions: l’alumne s’ha de matricular en algun contingut del cicle i pot optar per no
matricular-se en aquells continguts que preveu que li seran convalidats (les convalidacions es demanen a partir de
l’1 d’octubre a la secretaria del centre) o bé pot optar per matricular-se de tot el curs, demanar la convalidació i
esperar obtenir-la, en aquest cas l’import de la matrícula d’aquests continguts no es retorna.
Podeu consultar la taula de convalidacions a la web de l’institut:
http://www.institutperemartell.cat/Secretaria/Convalidacions
Tarragona, juny 2021.
Institut Pere Martell

