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PREUS DE MATRÍCULA CURS  2021-22 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ PRIMER I SEGON CURS 

 
Preu Concepte Observacions 

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

Import aprovat en sessió de consell escolar 
del 9 de juny de 2021. 

 
 
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 

 
IMPORTANT: indicar al concepte del pagament: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE. 
 
EL COMPROVANT BANCARI S'HA D’ADJUNTAR EN FORMAT DIGITAL AL FORMULARI DE LA MATRÍCULA 
 
Si vols ser soci/a de l’AMPA de l’Institut?: 
Fer 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 de presentar original i fotocòpia del carnet de l'INSS o l'assegurança 
mèdica privada que tingui. 


