Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Daniel Blanxart i Pedrals

INSTRUCCIONS MATRÍCULA DEL CURS 2020 – 2021

CICLES FORMATIUS: de l’1 al 7 de setembre accedir al FORMULARI

CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1.Sobre la presentación i la seva formalització:

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, s’elimina la necessitat
de presentar l’imprés de matrícula i tota la documentació corresponent en paper al centre, i
queda substituïda per l’enviament del formulari de matrícula i la documentació
necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústiaelectrònica del
centre: secretariablanxart@gmail.com

UsrecomanemaquestTUTORIALsobre comferaquestenviament.
En aquest cas, la matrícula es considera formalitzada un cop s’ha omplert el formulari de
matrícula i amb l’enviament al correu electrònic de la documentació sol.licitada. El centre
ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació per a què el
sol·licitant en tingui constancia que s’ha realitzat correctament.
INFORMACIÓ D’INTERÈS:
Inici de curs: tota la informació es penjarà a la página web la primera setmana de setembre.
Beques: enllaç

Carrer Vall d’Aran 96-98
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 07 34
iesdanielblanxart@xtec.cat
http://www.insdanielblanxart.cat

PREUS PÚBLICS PER ALS CICLES FORMATIUS SUPERIORS
PAGAMENT TAXES A REALITZAR PER TOT L’ALUMNAT:
PREUS PÚBLICS a “LA CAIXA” compte ES50 2100 0057 4402 0065 9250 a concepte
s’ha de posar el nom i cognoms de l’alumnat:
Curs complert: 360€
Unitat formatives soltes: 25€ cada unitat formativa.
Quan, aplicant els preus per matèries soltes, resultin un import superior al preu aplicable per
matrícula completa en el mateix curs en el que es matricula, l’alumne podrà acollir-se a
l’import per curs complet.
PAGAMENT FRACCIONAT DEL PREU PÚBLIC
Es pot demanar el fraccionament del pagament del preu públic en dos terminis:
1r termini- el 50% de l’import el dia de la matrícula.
2n termini- la resta de l’import dins a la primera setmana d'octubre de 2020
En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la
plaça adjudicada. L’alumne/a que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici, i
no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini.
DEVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA
El preu pagat per la matrícula només es retornarà en els supòsits legalment establerts i
s’hauran de demostrar documentalment abans del 15 d’octubre.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
•

Per beca: Els/les alumnes que van obtenir beca en el curs anterior tenen una
bonificació del 50% sempre que documentin que els ha estat concedida.

•

Per família nombrosa general o monoparental (general i especial): Bonificació del
50%. En el moment de la matrícula s’ha de presentar una còpia del carnet en vigor.

•

Exempcions totals: No han de pagar el preu públic aquelles persones que presentin
la documentació de família nombrosa especial, minusvalia igual o superior al 33% o
víctimes de violència de génere o d’actes terroristes.

