TAXES I BONIFICACIONS PEL CURS 2020 / 2021

CURS 2020-2021

ENSENYAMENTS

ACTIVITATS

TAXES CURS
2020-2021

Curs de nivell 1 (105 h)
Llengua castellana

Curs de nivell 2 (140 h)
Curs de nivell 3 (140 h)

Llengües

Llengua estrangera

Informàtica

COMPETIC 1

ACTIC Bàsic (105 h)

COMPETIC 2

ACTIC Mitjà (140 h)

COMPETIC 3

ACTIC Avançat
(105 h per Competència)

Cicle de Formació
Instrumental (CFI)
Formació bàsica
Educació
Secundària per a
persones adultes (GES)

Preparació per a les
Accés i Preparació
per a proves

Formatius de Grau
Superior (PPAGS)
Preparació per a les
Universitat per a
persones majors de 25
anys (PPA25)

Nivell I (280 h)

27,00

Nivell II (280 h)

27,00

Nivell III (350 h)

27,00

Nivell I (595 h)
Nivell II (595 h)
Curs Preparació proves accés CFGS
(330 h)
(preu per part comuna)

314,00

Curs Preparació proves accés CFGS
(120 h)
(preu per matèria específica)

78,00

Curs de Preparació proves accés
Universitat
(60 h)
(preu per matèria matriculada)

62,00
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CURS 2020-2021

Secundària

Accés i Preparació
per a proves

CURS 2020-2021

ENSENYAMENTS

Llengua catalana
(GES I i GES II)
Llengua i Literatura castellana
(Ges I i Ges II)
Llengua anglesa
(GES I i GES II)
Matemàtiques
(Ges I)
Matemàtiques
(Ges II)
Geografia i Història
(GES I)
Geografia i Història
(GES II)

ació
Secundària per a
persones adultes (GES)

Preparació per a les
Formatius de Grau
Superior (PPAGS)

CONCEPTE

Taxa de penalització
per mal ús dels
llibres o pel no
retorn al Centre

4,50
4,50
10,00
4,50
4,50
9,50
9,60

Matemàtiques (CFGS)

8,50

Castellà (CFGS)

8,40

Geografia (CFG

TAXES CURS
2020-2021

ANTIGUITAT DEL LLIBRE
1

1
Projecte de
reutilització de
llibres

TAXES CURS
2020-2021

LLIBRES DE PRÈSTEC

6

2

33 % de

3
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CONDICIONS DE MATRÍCULA


Per a
de fer efectiu per a la seva totalitat, mitjançant ingrés bancari seguint les instruccions que
la que es lliura a la persona interessada.



hi haurà la possibilitat que el pagament es divideixi en 3 fraccionaments a parts ig
de la primera fracció es farà efectiu en el moment de la matrícula, el segon pagament en el mes
de desembre, i el darrer en el mes de març. Els pagaments es faran mitjançant ingrés bancari
de matrícula que es lliura a la persona
interessada
el moment de fer la matrícula.


Respecte als cursos de Preparació per a les prove
que el pagament es divideixi en 3 fraccionaments a parts iguals, sempre que
de fer la matrícul
segon pagament en el mes de desembre, i el darrer en el mes de març. Els pagaments es faran
atrícula que es
lliura a la persona interessada.



Les persones que repeteixen en C
de Grau Superior tindran un descompte del 25 % del total del preu i podran realitzar el
pagament amb el mateix fr



meritats i el recàrrec del període executiu que correspongui. De no efectuar-se el pagament en
aquestes el període executiu.


per mal ús dels llibres
o pel no retorn al Centre.



ació per a proves
mèdiques, de mobilitat geogràfica excepcional, circumstàncies laborals o personals o de canvi
de matèries específiques en el cas dels cursos de Pr
ducació i Polítiques
que se sol·liciti com a
màxim abans de finalitzar el prim
tió.
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dins del mateix exercici escolar.

-

Les persones que estiguin en possessió del Títol de família nombrosa o monoparental de
categoria general, reconeguda a tal efecte.

Suficiència de Catalunya), fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a cada exercici. Si a més de la persona matriculada, la unitat familiar es
com a membres computables de la unitat familiar a fi de calc
o germanes solters/es majors de 16 anys.
ables
estigui unida en anàloga relació.
-

Les dones víctimes de violència de gènere així com llurs fills/es dependents.

-

Les persones que estiguin en possessió del Títol de família nombrosa o monoparental de
categoria especial, reconeguda a tal efecte.
aplicables als ensenyaments de
i als de Preparació per a les
-ne

Al material en préstec tampoc no li serà aplicable les exempcions i bonificacions.
Les bonificacions no són acumulables entre sí.
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