MATRICULACIÓ CICLES FORMATIUS
GRAU SUPERIOR
CURS 17/18
ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ
DATES DE MATRICULACIÓ
Del 13 al 20 de juliol en el següent horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dues tardes,
dilluns o bé dijous de 16 a 18 hores.
PREUS PÚBLICS
CICLES GRAU SUPERIOR
Alumnat de primer i segon curs

Primer Pagament Escolaritat
(juliol 2017)

Segon Pagament Despeses no
docents (febrer 2018)

372,60 € efectiu o TC

399,50 € domiciliació banc

ECTS (sistema europeu de
transferència de crèdits)

22,50 €/crèdit + 150 € gestió acadèmica

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ (excepte si es va
portar a la preinscripció)
•

DNI original i fotocòpia. Si l’alumne/a és menor d’edat, ha de venir acompanyat del
pare/mare/tutor amb el seu DNI original i fotocòpia

•

Titulació estudis realitzats original i fotocòpia.

•

Certificat de superació de les proves d’accés.

•

2 fotografies carnet.

•

Fotocòpia NUSS (número d’usuari de la Seguretat Social).

•

Targeta sanitària original i fotocòpia

•

Dades bancàries i dades del pagador (Nom i cognoms i NIF)

•

1,12 € en concepte de l’assegurança escolar; pagament en efectiu.

•

L’import de l’escolaritat es farà efectiu en el moment de fer la inscripció, mitjançant
targeta de crèdit o en efectiu. L’import de despeses no docents es farà efectiu en un sol
pagament durant el mes de febrer de 2018, mitjançant domiciliació bancària i es carregarà
al compte bancari que indiqui l’usuari.

BONIFICACIONS
•
•

Bonificació del 50% del total del curs a famílies nombroses o monoparentals amb el carnet
vigent.
Tarifació social del total del curs. Consultar quadre de tarifació social al final del document.

Documentació que cal aportar per acollir-se a la tarifació social:
•

La renda de 2016 de tots els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant o bé
signar l’autorització perquè l’Ajuntament de Sant Cugat pugui sol·licitar les dades a
l’Agència Tributària. (descarregar a la web el formulari d’autorització)

•

Volant de convivencia on constin tots els membres de la unitat familiar.

CASA MÓNACO
Av. De Gràcia, 50 – Tel 93 674 13 10
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

PATRONAT
MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ
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És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de preinscripció i matriculació a
l’Escola Municipal d’Art estar al corrent de les obligacions econòmiques amb el Patronat
Municipal d’Educació
La matrícula per al curs 2017/2018 es considerarà efectiva un cop realitzat el
pagament; en cas contrari l’alumne/a serà donat de baixa del centre a tots els efectes.
Els imports escolaritat i despeses no docents no es retornaran sota cap concepte.

TARIFACIÓ SOCIAL - ESCOLA D'ART I DISSENY DE SANT CUGAT
TRAMS DE RENDA BONIFICATS

MEMBRES UNITAT
FAMILIAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50%
Fins a
13.451,60 €
14.951,60 €
16.451,60 €
17.951,60 €
19.451,60 €
20.951,60 €
22.451,60 €
23.951,60 €
25.451,60 €

CASA MÓNACO
Av. De Gràcia, 50 – Tel 93 674 13 10
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Descompte de :
30%
Fins a
17.435,46 €
18.935,46 €
20.435,46 €
21.935,46 €
23.435,46 €
24.935,46 €
26.435,46 €
27.935,46 €
29.435,46 €

PATRONAT
MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ

15%
Fins a
21.419,33 €
22.919,33 €
24.419,33 €
25.919,33 €
27.419,33 €
28.919,33 €
30.419,33 €
31.919,33 €
33.419,33 €

