Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Horticultura i Jardinería

Curs 2022/23

Instruccions a l’alumnat per al pagament dels preus públics per a la
matrícula en els cicles formatius de grau superior
1. Tramitació
1. Omplir i signar els impresos de matrícula
2. Identificar el preu que correspon als ensenyaments en què es matricula l’alumne.
3. Comprovar si li és aplicable un dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els documents justificatius.
4. Calcular l’import a ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.
5. Abonar l’import a ingressar en el compte de l’Institut. El comprovant de l’ingrés bancari caldrà presentar-lo.
6. Enviar al correu electrònic secretaria@hortojardi.com la documentació:
- Full de matrícula i autoritzacions (degudament omplerts)
- Justificant de pagament bancari
- Còpia del DNI / còpia de la Targeta Sanitària
- Resguard del títol o Títol amb el qual accedeix al cicle (només per als alumnes de 1r)
7. Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i setembre), abonarà en el primer termini, el
50 % de l’import en el moment de la matrícula. En cas que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici i no
se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini.
8. Tots els alumnes que tinguin plaça assignada presentaran tota la documentació necessària, inclòs el pagament dins
el termini oficial, del 18 al 22 de juliol. A més l’alumne que s’acull al pagament fraccionat, haurà d’aportar del 1 al 7
de setembre el justificant d’haver abonat l’import del segon pagament en el compte corrent de l’institut.
9. Pel que fa al procés extraordinari de matrícula (mes de setembre) el pagament s’ha d’efectuar durant els dies de
matrícula sense cap possibilitat de fraccionar-ho.
10.L’import del preu públic abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major independent de la voluntat de l’alumne,
que li impedeixin l’obtenció del servei, acreditats documentalment.
2. Bonificació i exempcions
Bonificacions. En els supòsits següents, tenen una bonificació del 50 % de l’import del preu públic, sense que puguin
ser acumulables:
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies
monoparentals. Aquests supòsit s’acreditarà documentalment amb el títol de família nombrosa o monoparental vigent.
2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut beca o ajut a l’estudi del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport. Aquest supòsit s’acreditarà documentalment amb la Resolució individual d’atorgament de la
beca o resguard de l’ingrés de beca.
Exempcions. Queden exemptes de pagar el preu públic per matriculació:
1.

Les

persones

membres

de

famílies

nombroses

classificades

en

la

categoria

especial.

El

document

acreditatiu és el títol de família nombrosa.
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33 %. El document
acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33 % o targeta identificativa.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració
corresponent.
5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
6. Les persones víctimes de violència de gènere
7. Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys.

Aquestes bonificacions o exempcions només es tindran en compte per a la taxa pública. No es tindran en compte per al
material i activitats curriculars ni per a la quota de l’assegurança escolar (menors de 28 anys).
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MATRÍCULA CICLE SUPERIOR
(marqueu el curs)

1r

2n

Paisatgisme i medi rural

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE:
DNI:
NOM I COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:

LLOC NAIXEMENT:

DOMICILI COMPLET:
CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON CASA:

MÒBIL ALUMNE:

MÒBIL PARE:

MÒBIL MARE:

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:
Email ALUMNE:
Email pare/mare/tutor (alumne menor edat):
TSI (targeta del metge):

DADES ACADÈMIQUES:
Centre de Procedència:
Document acreditatiu d’accés al cicle (per als alumnes de primer curs):
Títol de Batxillerat

Prova Accés CFGS

Títol Tècnic CFGM

Títol de Tècnic Superior

Prova univ. +25 anys

Altres (COU ...)

Signatura

Reus,

de

de 20
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PAGAMENT MATRÍCULA CICLES SUPERIORS
Repeteix curs:

SI

NO

Curs complet:

SI

NO
SI

Matrícula d’assignatures pendents / soltes:

NO
IMPORT TOTAL

CURS COMPLET (*)

360 €

CURS PARCIAL (*)
x 25 € =

25 € per unitat formativa
Número Unitats Formatives
GAUDEIX DE BONIFICACIÓ 50 % SI

NO

GAUDEIX D’EXEMPCIÓ 100%

NO

SI

1r curs: 105 €
MATERIAL i ACTIVITATS CURRICULARS

2n curs: 70 €

ASSEGURANÇA ESCOLAR (menors 28 anys)

1,12 €
TOTAL MATRÍCULA A
INGRESSAR:

INGRÉS AL COMPTE BBVA:
ES96-0182-5400-20-0201748890

FRACCIONA PAGAMENT:

si

no

Import PENDENT:

TERMINI 2n PAGAMENT:
(del 1 al 7 de setembre)
* Les bonificacions i exempcions es tindran en compte només per aquests apartats.
Abonar l’import a ingressar en el compte de l’Institut posant com a concepte “MATRICULA i nom de l’alumne”. El
comprovant de l’ingrés bancari caldrà presentar-lo.

Signatura

Reus,

de

de 20
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Nom de l’alumne :
Nom del pare, mare o tutor/a legal:
(en cas d’alumnes menors d’edat)

DNI de l’alumne:

DNI del pare, mare o tutor/a legal (menors edat):

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per
l’alumnat
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció
d’aquest centre demana el consentiment de l’alumne (o dels pares, mares o tutors legals, en cas d’alumnes menors d’edat)
per poder publicar fotografies i vídeos on hi apareguin i hi siguin clarament identificables.
Autoritzo:

SI

NO

(marqueu l’opció que correspongui)

Que la meva pròpia imatge o la del meu fill/a (en cas d’alumnes menors d’edat) pugui aparèixer en :
- pàgines web del centre
- filmacions destinades a difusió pública no comercial
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
- presentacions digitals
- publicar en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa el material elaborat per mi o pel meu fill/a
(en cas d’alumnes menors d’edat).
Data:

Signatura

=======================================================================================
(a omplir pels alumnes majors d’edat)
Autoritzo que l’Institut d’Horticultura i Jardineria es posi en contacte amb els meus pares/tutors i els informin sobre el meu
rendiment acadèmic, faltes d’assistència o qualsevol altra informació que els hi pugui ser d’interès en relació al meu procés
formatiu.
Nom del pare/mare/tutor legal :
Correu electrònic on enviar la informació:
Adreça postal per les comunicacions:
Telèfon de contacte:
Data:

Signatura

=======================================================================================
(a omplir pels alumnes menors d’edat)
Autoritzo al meu fill/a per poder sortir del centre durant el temps d’esbarjo i aquelles hores que per necessitats de
funcionament del centre queden recollides al reglament de règim interior.
Data:

Signatura

=========================================================================================
(a omplir pels alumnes menors d’edat)
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les sortides i activitats escolars aprovades en el pla anual i pel Consell Escolar que es
faran al llarg d’aquest curs acadèmic.
Data:

Signatura:
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