Institut Ronda
INSTRUCCIONS PAGAMENT PREUS PÚBLICS -

MATRÍCULA 2021-22 - CICLES DE GRAU SUPERIOR

A. Tramitació
Per matricular-se, l’alumne/a ha de justificar el pagament del preu públic corresponent.
Cal seguir els següents passos:
1. Identificar el preu que correspon als ensenyaments en què es matricula l’alumne/a (tenint en compte els
apartats B, C, D i E del final d’aquest full).
2. Anotar l’import a ingressar al “Formulari de confirmació de la matrícula”, tenint en compte que no es poden
acumular dues bonificacions.
3. Abonar l’import a ingressar als caixers automàtics del Banc de Sabadell. El comprovant de l’ingrés caldrà
adjuntar-lo a l’omplir el “Formulari de confirmació de la matrícula”. (Vegeu instruccions al final del
document).
4. Els documents de bonificació o exempció, si és el cas, s’hauran d’adjuntar al “Formulari de confirmació de
la matrícula”.
5. Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juny i setembre), abonarà en el primer
termini el 50% de l’import, i el segon pagament de l’1 al 5 de setembre, que també caldrà lliurar una còpia
del pagament a Secretaria . En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la
reserva de plaça. L’alumnat 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.
6. L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major, que li impedeixin l’obtenció del
servei, i que siguin acreditats documentalment. A partir del 30 d’octubre no es retornarà en cap cas.
Cal fer l’ingrés als caixers automàtics del Banc de Sabadell. Podeu fer servir la targeta de dèbit o crèdit de
qualsevol entitat bancària sense recàrrec.

Si feu el pagament a dins a l’oficina us cobraran 5€ de comissió.
També ho podeu fer per transferència al núm. ES83 0081 5398 7100 0123 9534 (recordeu de posar el nom i
el cicle tal com s’indica més avall).

Passos a seguir al caixer automàtic:
-

Seleccionar: +operacions

-

A la propera pantalla cal seleccionar: pagament a tercers

-

Cal introduir el codi de l’entitat: 1663

-

Cal seleccionar l’opció desitjada:

Pagament sencer

Sense bonificació
COMPLET 360€

Bonificació del 50%
COMPLET BONIFICAT 180€

COMPLET FRACCIONAT 180€
COMPLET FRAC.BONIF.90€
Pagament fraccionat
Si fracciones el pagament, de l’1 al 5 de setembre hauràs de fer el 2n pagament
Assignatures soltes
-

LLIURE

Consulteu a Secretaria l’import que heu de posar

Un cop seleccionada l’opció caldrà escriure el CODI del curs i el teu NOM de la manera següent:
CODI-Primer cognom Segon cognom, Nom
EXEMPLE: 1EI-VALLS MARTÍ, ANNA (el primer codi correspon a 1r d’Educació infantil, consulteu el codi de
cada curs)
CODI
1AS
2AS
1EI
2EI

Curs
1
2
1
2

Cicle

Codi
1IS
2IS
1MC
2MC

Animació sociocultural i turística
Educació infantil

Curs
1
2
1
2

Cicle
Integració social
Mediació comunicativa

Caixers automàtics més propers: Ps. de Ronda, 82-84 – Av.Balmes, 3 – Av. Prat de la Riba, 21
1

Institut Ronda
B. Taula de preus
Preus (consulteu taula de bonificacions i exempcions)
curs complet
matèries soltes
cicles de grau superior

Sense
bonificació

Bonificació
del 50%

Sense
bonificació

Bonificació del
50%

360,00 €

180,00 €

25,00 €/per
unitat formativa

12,50 €/per
unitat formativa

Educació infantil
Animació sociocultural i turística
Integració social
Mediació comunicativa

C. Límit màxim de l’import per matrícula parcial.
L’alumnat fa una matriculació parcial quan es matricula per matèries soltes (crèdits o unitats formatives).
Quan, aplicant la taula de preus per matèries soltes, resulti un import superior al preu aplicable per matrícula
completa en el mateix curs en què es matricula, l’alumne podrà acollir-se a l’import per curs complet.
(Consulteu a Secretaria en cas de dubte).

D. Supòsits de bonificació
Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació, sense que
ambdues bonificacions siguin acumulables.
Causa de bonificació
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria
general i les persones membres de famílies monoparentals.
b) Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han
obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Document justificatiu
Títol de família nombrosa o
monoparental
Resolució individual d’atorgament de la
beca

Nota: Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però demanin una beca
o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què es matriculen, podran sol·licitar, un cop obtinguin
l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import de matriculació que hagin abonat. El
reintegrament es farà efectiu al mes de juliol de 2022.

E. Supòsits d’exempció total de preu: Les persones incloses en una de les causes següents quedaran
exemptes de pagar el preu públic per matriculació, i hauran d’aportar a la secretaria de l’institut el document
original justificatiu de la causa d’exempció, i el centre se’n quedarà còpia.

Causa
a) Les persones membres de famílies nombroses
classificades en la categoria especial
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de
minusvàlua en un grau igual o superior al 33%
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat
d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els
seus fills i filles
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin
la Renda Mínima d’Inserció
f) Les persones víctimes de violència de gènere

Document justificatiu
Títol de família nombrosa
Certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
Certificat de l’Administració
Certificat de l’Administració
Certificat de l’Administració

Un dels següents documents:
a) Ordre de protecció judicial
b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de què
està essent objecte de violència
c) Sentència condemnatòria de la persona agressora
d) Certificat del Departament de Benestar Social i Família, o de
l’Ajuntament o del centre d’acollida indicant la seva situació
g) Les persones que en el curs acadèmic immediatament Certificat acadèmic
anterior han obtingut el premi d'honor en el batxillerat o el
premi extraordinari de batxillerat resten exemptes del preu
públic corresponent a la primera matrícula en el primer
curs dels cicles de grau superior, tant si es fa per curs
complet com per matrícula parcial.
h) Les persones menors tutelades o persones extutelades Certificat emès per la D.G. d'Atenció a la Infància i la Adolescència o
menors de 21 anys d'edat. La condició de persona òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes
tutelada o extutelada.
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