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INFORMACIÓ PAGAMENT FP GRAU SUPERIOR
La quantitat que han de pagar els alumnes d’FP pel curs 2022-2023 es divideix en dos
pagaments:

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

● El 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.
○ Sortida Visita Fàbrica Damm (només alumnes AD2/AF2)

Família Administrativa:
Administració i Finances/Assistència a la Direcció 1r. curs 43,00 € (repetidor 36,00€)
Administració i Finances 2n. curs 58,00 € (repetidor 51,00 €)
Assistència a la Direcció 2n. curs 58,00 € (repetidor 51,00 €)

Família Elèctrica:
Automatització i Robòtica Industrial 1r. curs 129,00 € (repetidor 79,00 €)
Automatització i Robòtica Industrial 2n. curs 129,00 € (repetidor 79,00 €)

Família Informàtica:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1r curs 94,00 € (repetidor 62,00 €)
Desenvolupament d’Aplicacions Web 1r. 94,00 € (repetidor 62,00 €)
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 2n. curs 94,00 € (repetidor 62,00 €)
Desenvolupament d’Aplicacions Web 2n curs 94,00 € (repetidor 62,00 €)
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Els dos pagaments s’efectuaran a través de l’aplicació de pagament amb targeta que
trobareu a la web del centre, just a la barra superior marcada amb la paraula Pagaments.
Recordeu que s’han d’efectuar els dos pagaments per considerar-se vàlida la matrícula.

L’horari d’inici de les classes es comunicarà per mail i es publicarà a la web.

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional estem a la seva disposició.

Ben cordialment

Equip Directiu
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