Taxes curs 2016-2017
ORDRE ENS/100/2015, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament.
ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyament d’idiomes i
en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes.
2a vegada
1a vegada

3a vegada

(inclou No Apte, No
(inclou No Apte, No
Presentat i No Qualificat) Presentat i No Qualificat)

Matrícula oficial

305,00 €

387,50 €

525,00 €

-Família nombrosa de categoria general
-Família monoparental (general i especial)

167,50 €

208,75 €

277,75€

30 €

30 €

30 €

-Família nombrosa de categoria especial
-Discapacitat igual o superior al 33%
-Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills
-Persona subjecta a mesures privatives de llibertat
-Persones membres d’unitats familiars que percebin renda d’inserció o renda
activa d’inserció (només aplicable als cursos de 1r, 2n i C1)
-Persones víctimes de violència de gènere (només aplicable als cursos de
1r, 2n i C1)
-Persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys
(només aplicable als cursos de 1r, 2n i C1)

**El preu inclou l’aportació complementària de 30 €
- L’aportació complementària és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta dóna
dret a beneficiar-se de materials pedagògics complementaris als llibres de text, així com a gaudir de les diverses activitats culturals que
tinguin lloc durant l’any acadèmic, el carnet de l’escola, accés a la biblioteca, descomptes i avantatges en entitats col·laboradores...
- Informació BEQUES
- La formalització de la matrícula implica l'acceptació de la normativa de l’EOI.
- Els trasllats de matrícula viva dins de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que arribin procedents d’una EOI
d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya).

