PREUS MATRICULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
D’acord amb l’ORDRE ENS/181/2012 de 12 de juny es creen preus
públics pels ensenyaments dels Cicles Formatius de Grau Superior en tots
els centres depenents del Departament d’Ensenyament.
L’Ordre estableix el preu que cal pagar per curs complert (Cicles LOE i
LOGSE) i també per unitats formatives (Cicles LOE) i crèdits (Cicles
LOGSE), en el cas que la matrícula no sigui per un curs sencer, d’acord
amb les següents instruccions (que no depenen del centre):
I.

El preu de la matrícula en un curs inclou totes les unitats formatives
(UF) o crèdits incloent-hi, si s’escau, la formació en centres de treball
(FCT).
II. Si l’alumna/e no s’ha de matricular de totes les UF o crèdits pot optar
per pagar l’import íntegre de la matrícula del curs.
III. Si l’alumna/e s’ha de matricular d’UF o crèdits de dos cursos diferents,
pot optar per pagar l’import de la matrícula per curs.

IV. La matrícula només és efectiva quan s’ha pagat tot el seu import.
Això vol dir que CAL HAVER PAGAT INTEGRAMENT TOT L’IMPORT
DE LA MATRÍCULA ABANS DE L’INICI DE LES CLASSES.
Les següents taules indiquen el preu de la matrícula pel curs 2012 – 2013

PRIMER CURS
CICLE
Curs sencer
Crèdit
Unitat formativa
Compleció

LOGSE
360.00 €
65.00 €
---20.00 € per crèdit

LOE
360.00 €
---25.00 €

SEGON CURS
CICLE
Curs sencer
Crèdit
Unitat formativa
FCT
Compleció

LOGSE
180.00 €
32.00 €
---32.00 €
20.00 € per crèdit

LOE
180.00 €
---12.00 €
12.00 €
----

- L’alumnat que, en el curs 2012 – 2013, segueixi el 2n curs i amb
alguna UF o crèdit pendents de 1r curs, únicament han de pagar
l’import de la matrícula corresponent al 2n curs.
- L’alumnat que, en el curs 2012 – 2013, segueixi el 1r curs i amb
alguna UF o crèdit de 2n curs, únicament han de pagar l’import de la
matrícula corresponent al 1r curs.

