
 
 
 
 

Cicles formatius Grau Mitjà 
 
Quotes curs 2021-2022: 
 

Inscripció als cicles formatius Quota inicial 
Assegurança 

escolar  
Quota inicial per a tots els cicles 88,26 € 1,12 € 
 
 
 

Cicles formatius Grau Mitjà Quota mensual 

 

CFGM de Creació d’objectes i moble (LOE) 
1r i 2n curs  31,09 € 
Quota material (per a tots els alumnes) 96,99 € / semestral 
Estudis parcials: 
          Mòduls pràctics 21,06 € 
          Mòduls teòrics 15,05 € 
          Mòduls lliures - € 
 
 
 

CFGM d’Assistent al producte gràfic interactiu (LOE) 
1r i 2n curs  42,13 € 
Quota material 30,09 € / semestral 
Estudis parcials: 
          Mòduls pràctics 26,08 € 
          Mòduls teòrics 21,06 € 
          Mòduls lliures - € 
 

El cicles tenen un preu global que està dividit en 10 quotes de setembre a juny, per 

tal de facilitar el pagament; les quotes us seran girades al compte corrent que informeu 

en el moment de la matrícula, rebreu els càrrecs d’OCTUBRE a JULIOL 

El cicles tenen també una quota de material i serveis, que en el cas dels cicles de 

gràfica es refereix al manteniment dels equips, llicències, equipament escolar, etc; en 

el cas del cicle de fusteria també inclou el material de fusteria bàsic del taller. Aquestes 

quotes us vindran carregades al NOVEMBRE i a l’ABRIL 
 
 
Recordem que els alumnes que ho desitgin poden sol·licitar beca al Ministeri 
d’Educació (www.educacion.es) 
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Cicles formatius Grau Superior 
 
Quotes curs 2021-2022: 
 

Inscripció als cicles formatius Quota inicial 
Assegurança 

escolar  
Quota inicial per a tots els cicles 88,26 € 1,12 € 
 
 
 

Cicles formatius Grau Superior Quota mensual 

 
CFGS de Gràfica interactiva  (LOE) 
1r i 2n curs  61,18 € 
Quota material 30,09 € / semestral 
Estudis parcials: 
          Mòduls pràctics 32,10 € 
          Mòduls teòrics 21,06 € 
          Mòduls lliures - € 
 
 
 

CFGS de Gràfica publicitària (LOE) 
1r i 2n curs  61,18 € 
Quota material 30,09 € / semestral 
Estudis parcials: 
         Mòduls pràctics 32,10 € 
         Mòduls teòrics 21,06 € 
         Mòduls lliures - € 
 

El cicles tenen un preu global que està dividit en 10 quotes de setembre a juny, per 

tal de facilitar el pagament; les quotes us seran girades al compte corrent que informeu 

en el moment de la matrícula, rebreu els càrrecs d’OCTUBRE a JULIOL 

El cicles tenen també una quota de material i serveis, que en el cas dels cicles de 

gràfica es refereix al manteniment dels equips, llicències, equipament escolar, etc; en 

el cas del cicle de fusteria també inclou el material de fusteria bàsic del taller. Aquestes 

quotes us vindran carregades al NOVEMBRE i a l’ABRIL 
 
 
Recordem que els alumnes que ho desitgin poden sol·licitar beca al Ministeri 
d’Educació (www.educacion.es) 
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