
 

 

FULL DE PAGAMENT PER AL CURS 2020-2021. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

El pagament s’ha d’efectuar de l’1 al 9 d’octubre de 2020 

Enviar el resguard de pagament de l’1 al 9 d’octubre de 2020, per tancar la matrícula a 

preinscripcionsimatricules@escolamassana.cat indicant: 

• Nom i cognoms de l’alumne/a 

• Curs (1r, 2n o PFC) 

• Especialitat (Modelisme Industrial, Gràfica Impresa 

• Si tens bonificació o exempció de pagament, també l’hauràs de justificar. 

 

Taxes 2020-2021: 

 

–Matrícula ___________________________ 360,00 € 

–Matrícula amb bonificació ______________ 180,00 € 

–Matrícula amb exempció ________________  0,00 € 

–Preu crèdit LOGSE1 ___________________ 65,00 € 

–Preu unitat formativa LOE2 _____________ 25,00 € 

 
1 LOGSE: Modelisme industrial, Joieria artística, Arts aplicades al mur, Projectes i direcció d’obres de 

decoració, Art tèxtil i PFC. 

 
2 LOE: Tècniques escultòriques, Gràfica impresa i Il·lustració. 

 

Imports a pagar: 
 
1. Curs sencer sense bonificació ni exempció de pagament, 360.00 €, a CaixaBank amb el següent 
codi de barres: 

 

2. Curs amb bonificació de pagament, 180.00€, a CaixaBank amb el següent codi de barres: 

 

3. En casos diferents als anteriors*, el pagament s’haurà de fer a CaixaBank amb el següent codi de 
barres: 

 

*En cas de dubte sobre el preu a ingressar, dirigiu-vos a la Gestió Acadèmica per correu electrònic 
preinscripcionsimatricules@escolamassana.cat 
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NORMATIVA PREUS PÚBLICS 2020-2021 

 

“Instruccions 28 de maig de 2020, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles 

formatius de grau superior dels ensenyaments de formació Professional inicial i dels ensenyaments 

d’arts plàstiques i disseny, preveien uns terminis en la gestió dels preus públics d’aquests estudis 

d’acord amb els calendaris establerts a la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer. Modificats 

aquests calendaris, cal fer les consideracions següents amb relació a les instruccions de 28 de maig 

de 2020, per al curs 2020-2021.” 

 

Preu públic: 

–Curs complet 360€ 

–Preu crèdit LOGSE 65€ 

–Preu unitat formativa LOE 25€ 

 

Bonificacions i exempcions 

 

Bonificacions: 

Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import dels preus públics, sense que 

ambdues bonificacions siguin acumulables.  

1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de 

famílies monoparentals. S’acreditarà amb el títol de família nombrosa o monoparental. 

2. Les persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca o un ajut a 

l’estudi del Ministeri d’Educació, cultura i Esport. S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb la 

resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.  

 

Exempcions: 

1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial. El document acreditatiu és 

el títol de família nombrosa. 

2. Les persones que posseeixin la declaració de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. 

El document acreditatiu és el certificat de la minusvalidesa 

3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de 

l’Administració.  

4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un 

certificat de l’Administració.  

5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda mínima d’inserció. S’acreditarà 

amb un certificat de l’Administració.  

6. Les persones víctimes de violència de gènere. S’acreditarà amb un dels documents següents:  

–Ordre de protecció judicial.  

–Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de ser objecte de violència de gènere.  

–Sentència condemnatòria de la persona agressora. 

–Certificat del Departament de Benestar Social i Família o de l’ajuntament o del centre d’acollida 

indicant la seva situació.  
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