
 

Benvolgudes famílies i alumnat, 
 
Ens posem en contacte amb tu per recordar-te que pots formalitzar la matrícula per al curs 2022-2023  
entre el 22 de juny i l’1 de juliol. Per fer-ho, hauràs d’entregar a la Secretaria de l’EMAD la butlleta de 
matrícula, degudament signada pel/la titular del compte bancari que consti en el full de matrícula de 
l’alumne/a; seguidament, et facilitarem la carta de pagament de la quota inicial i l’assegurança. Un cop 
hagis fet el pagament hauràs de retornar a Secretaria el comprovant en el termini de 3 dies. 
 
NO ES CONSIDERARÀ MATRICULAT NINGÚ QUE NO HAGI PRESENTAT A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA LA BUTLLETA 
I EL RESGUARD DE L’INGRÉS DE LA QUOTA INICIAL I L’ASSEGURANÇA ABANS DE L’1 DE JULIOL. 
 
La butlleta també podràs descarregar-la de la nostra pàgina web www.emad.lagarriga.cat. 
 
En cas que hi hagi algun canvi en les vostres dades personals o bancàries, haureu d’adjuntar una fotocòpia del 
document (DNI del titular, del nou compte bancari...) el dia que entregueu la butlleta de la matrícula. 
 
Us recordem el protocol de l’EMAD: 
Annex 1. Protocol del cobrament i la gestió dels rebuts de l’alumnat de l’EMAD (regulat dins del Reglament de 
règim intern de l’EMAD) 
  
Període de matriculació 
L’alumnat haurà d’ingressar l’import d’una quota inicial i l’assegurança a l’entitat bancària corresponent, mitjançant 
el full de liquidació que els serà facilitat per la Secretaria de l’escola, en el moment de formalitzar la matrícula. Pel 
que fa al cobrament de les liquidacions, per a un millor control de l’escola, s’han de fer efectives en un termini de 3 
dies, a comptar des de la data que consta en l’imprès de liquidació, que es lliure en el moment de sol·licitar la plaça. 
Cal retornar el resguard d’ingrés a la Secretaria de l’escola, per tal de tenir assignada la plaça. 
Sense aquest resguard l’alumne/a no es considerarà matriculat i perdrà el dret a la plaça, per la qual cosa s’avisarà 
al/a la següent alumne/a de la llista d’espera. 
 
Quotes mensuals, tarifes reduïdes i tarifació social d’estudis reglats, tallers i monogràfics 
-L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment de realitzar la inscripció, i després periòdicament en 
cada mensualitat, que es cobrarà a mes vençut, a partir del dia 1 del mes següent. 
-En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers. 
-L’alumnat que s’incorporin a l’escola, als tallers anuals d’adults, infants i joves de l’EMAD, a partir del dia 1 de 
març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial. 
-Tant les tarifes reduïdes com la tarifació social, exposades a continuació, s’aplicaran sobre les quotes mensuals 
dels estudis reglats i tallers anuals de l’EMAD, així com també als monogràfics. La tipologia i condicions per gaudir 
d’aquestes tarifes reduïdes, són les que tot seguit s’especifiquen: 
   1. Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant aquests estudis 
reglats i/o tallers a l’EMAD, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota mensual, per a cadascun dels membres, 
prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una instància, juntament amb el volant col·lectiu de la unitat familiar. 
   2.  Es preveu una reducció del 50% per a les persones jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, 
prèvia acreditació mitjançant presentació del document corresponent. 
   3. El sistema de tarifació social s’aplicarà a les famílies empadronades a la Garriga,  sempre que la renda personal 
no superi els 369,02 € mensuals/persona, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una instància i la documentació 
corresponent. 
Retorn de rebuts 
El cobrament de rebuts, així com el control dels rebuts retonats, són gestionats des de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació (ORGT). Per tant, qualsevol liquidació causada per una devolució per part de l’alumne, 
aquest haurà de posar-se en contacte amb les oficines de l’ORGT, oficina de la  Garriga: Ctra Nova, 17.  
Baixes de l’alumnat 
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar mitjançant imprès oficial signat al personal de 
Secretaria de l’EMAD l’EMAD (es pot sol·licitar i lliurar l’imprès per correu electrònic amb confirmació de rebuda a 
emad@ajlagarriga.cat). Perquè no es cobri el rebut del mes següent, cal avisar abans del dia 10 del mes anterior. 
D’altra manera es cobrarà la mensualitat del mes següent. 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 9 a 13 h / dimecres de 15 a 18.00h. A partir del 23 de juny només matins. 
 

 



 
 

BUTLLETA DE MATRÍCULA 
Curs 2022-23 

 
Nom de l’alumne/a: ________________________________________________________________ 

 
GRAU MITJÀ (marca amb una creu el cicle i el curs) 
CICLE FORMATIU: CURS: 

 ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU  1r curs 
(repetidors) 

 2n curs 

 CREACIÓ D’OBJECTES I MOBLE  1r curs 
(repetidors) 

 2n curs 

 

 MÒDULS SOLTS A CURSAR: Cursarà els mòduls de forma: 
  presencial*  per lliure 
  presencial*  per lliure 
  presencial*  per lliure 

Nota*: la matrícula a obra final presencial i/o mòduls presencials comporta el pagament de la quota mensual 

corresponent. 

 

 

GRAU SUPERIOR (marca amb una creu el cicle i el curs) 
CICLE FORMATIU: CURS: 

 GRÀFICA INTERACTIVA 
 

 
1r curs 

(repetidors) 

 2n curs 

 GRÀFICA PUBLICITÀRIA 
 

 2n curs 

 

 MÒDULS SOLTS A CURSAR: Cursarà els mòduls de forma: 
  presencial*  per lliure 
  presencial*  per lliure 
  presencial*  per lliure 

Nota*: la matrícula a projecte final presencial i/o mòduls presencials comporta el pagament de la quota mensual 

corresponent. 

-En cas de canvi de compte bancari heu d’adjuntar una fotocòpia de la llibreta del banc i DNI del/la titular. 
 
-Amb la meva signatura deixo constància que: 
a)Conec i accepto el procés de cobrament de rebuts i em comprometo a satisfer les quotes del curs. 

b)Conec el procés de tramitació de baixes dels estudis. 

c)Accepto que en cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers. 

Titular del compte bancari (nom complet):  
Telèfon de contacte per la matrícula: 
Mail de contacte per la matrícula(majúscules): 
 
Signatura i data: 


