Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Bernat el Ferrer

Informació de Matriculació
Cicles Formatius Grau Superior Curs 2021 - 2022
Benvolgudes alumnes i famílies,
Com altres anys arriba el moment de formalitzar la matriculació. Aquest curs el procediment
tornarà a ser telemàtic com el curs passat
Haureu d’omplir un dels següents dos formularis:

Formulari de matriculació CURS SENCER
Formulari de matriculació PARCIAL d’UFs DEL CICLE
Per omplir el formulari necessitareu els següents documents:
•

Fotografia del document d’identitat alumne/a (DNI/NIE)

•

Fotografia de la targeta sanitària individual (TSI) (OBLIGATORI: Penja una imatge de la
TSI de l’alumne/a)

•

Fotografia del document d’identitat pare/mare/tutor (OBLIGATORI PER MENORS D’EDAT:
Adjuntar una imatge del DNI/NIE del pare/mare/tutor en el cas d’alumne/a menor d’edat)

•

Fotografia o document del requisit d’accés cicle formatiu (OBLIGATORI PER ALUMNES
NOUS: Document que demostra el requisit d’accés com certificat ESO, certificat notes
d’altre cicle formatiu, certificat prova d’accés, …)

Una vegada envieu el formulari rebreu dos correus:
•

Dades del formulari

•

Instruccions de pagament

La quantitat que han de pagar els alumnes d’FP pel curs 2021-2022 es divideix en dos
pagaments:
-

Els Preus Públics corresponents a la matrícula del curs complert (360€ – Bonificacions i
exempcions) o, en cas de no matricular-se del curs complert, 25€ per UF. Aquest import així
com les exempcions i bonificacions que es poden aplicar es poden consultar a la web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

-

El material corresponent a la família professional i el cicle, segons mostra la taula
següent. Aquesta quantitat s’assignarà a diferents partides:
▪ Fotocòpies o dossiers per mòduls, tutoria, coordinació. .. ,depenent del cicle i família.
▪ Material fungible dels departaments didàctics, depenent del cicle i família.
▪ Assegurança Escolar Obligatòria
▪ Activitats i material general complementari: carpeta, recursos informàtics i d’Internet del
centre, material tècnic, audiovisual i informàtic.
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Segons la família professional i el cicle formatiu, els preus són:
Família Administrativa:
Administració i Finances/Assistència a la Direcció 1r. curs 47,00 € (repetidor 37,00€)
Administració i Finances 2n. curs
47,00 € (repetidor 37,00€)
Assistència a la Direcció 2n. curs
47,00 € (repetidor 37,00€)

Família Elèctrica:
Automatització i Robòtica Industrial 1r. curs
Automatització i Robòtica Industrial 2n. curs

137,00 € (repetidor 82,00 €)
137,00 € (repetidor 82,00 €)

Família Informàtica:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1r. curs 74,00 € (repetidor 51,00€)
Desenvolupament d’Aplicacions Web 1r. curs
74,00 € (repetidor 51,00€)
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2n. curs 117,00 € (repetidor 72,00 €)
Desenvolupament d’Aplicacions Web 2n curs
97,00 € (repetidor 62,00 €)

Els dos pagaments s’efectuaran a través de l’aplicació de pagament amb targeta. Ho trobareu
a la web del centre, just a la barra superior marcada amb la paraula Pagaments.
En concret, els dos pagaments els trobareu aquí:
• Preus públics: https://tpv.bernatelferrer.cat/activitats/llistat/10/subcategoria/13
• Material: https://tpv.bernatelferrer.cat/activitats/llistat/10/subcategoria/12
Recordeu que s’han d’efectuar els dos pagaments per considerar-se vàlida la matrícula.
Un cop confirmat q u e heu realitzat el pagament del material escolar i sortides i que els
documents són correctes rebreu un email confirmant-vos la matriculació.
El calendari de matrícula és del 12 al 16 de juliol
L’horari d’atenció al públic és de 8:00 a 13:30
Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició.
Ben cordialment,
Molins de Rei, 9 de juliol de 2021

Ramon Graells Juanós
Director

Ntra. Sra. de Lourdes 34 ● 08750 MOLINS DE REI ● Tel. 93 668 37 62 Fax. 93 668 70 08 ● ies-bernatelferrer@xtec.cat

www.bernatelferrer.cat

