Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Oficial d’Idiomes
Badalona

Curs 2018-2019

Taxes i preus públics
1a matrícula

1

1

2a vegada

3a vegada

(coeficient d'1,3
de la quota prevista)

(coeficient d'1,8
de la quota prevista)

Matrícula oficial ordinària – Cursos 1r, 2n i C1

275,00 € + 30 €

357,50 € + 30 €

495,00 € + 30 €

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental

137,50 € + 30 €

178,75 € + 30 €

247,50€ + 30 €

Matrícula oficial ordinària – Cursos 3r, 4t i 5è

286,00 € + 30 €

371,80 € + 30 €

514,80 € + 30 €

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental

143,00 € + 30 €

185,90 € + 30 €

257,40€ + 30 €

Exempcions de pagament de taxa i preu públic
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1

Família nombrosa de categoria especial
Discapacitat igual o superior al 33%
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills
Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció o renda activa
d’inserció
Persones víctimes de violència de gènere
Becaris del
el Ministeri d’Educació, cultura i Esport per estudis d’idiomes en el curs actual o
immediatament anterior2
Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor
en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat3
Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades
tutelades menors de 21 anys d’edat.

Gratuïta + 30 €

Inclou la matrícula de No Apte, No Presentat i No Qualificat
Cal ingressar l’import de la taxa corresponent en el moment de la matrícula i, un cop obtinguda la beca o l’ajut,
’ajut, cal acreditar-ho
acreditar
al centre, que retornarà
el 100% de l’import de la taxa ingressada
3
Per als cursos 1r, 2n i C1, només aplica al premi extraordinari de batxillerat
2
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Taxes i preus públics
El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària
complementària.
La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i el Consell Escolar de l’EOI Badalona i autoritzada pel Departament
d’Ensenyament. Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el
nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Ordinària

Família nombrosa
categoria general i/o
família monoparental

Família nombrosa
categoria especial i
altres 4

Certificat de nivell intermedi

75,35 €

37,67 €

Gratuïta

Certificat de nivell avançat

92,85 €

46,42 €

Gratuïta

Certificat de nivell C1

100 €

50 €

Gratuïta

Ordinària

Família nombrosa
categoria general i/o
família monoparental

Família nombrosa
categoria especial i
altres 4

Certificat de nivell avançat

74,95 €

37,47 €

Gratuït

Certificat dels cursos d'actualització i especialització,
ó, C1 i C2 del Consell d'Europa

74,95 €

37,47 €

Gratuït

Matrícula i drets d’examen de les proves lliures

Expedició de títols acadèmics

4

Víctimes del terrorisme , llurs cònjuges i fills, i persones
ersones amb discapacitat igual o superior al 33%

