
 

 

  

Aquest annex a la normativa ha estat 

aprovada pel Comitè Executiu de la 

Fundació Universitària del Bages, el 28 

d’abril de 2023, i serà d’aplicació a tots 

els estudiants del Campus Professional 

UManresa per a l’any acadèmic 

2023/24. 
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1.- MATRÍCULA  

 

1.1 Pagament de la matrícula 

El preu per curs del CFGS impartits al Campus Professional UManresa pel curs acadèmic 

2023/24, és: 
 

CFGS 
Taxa gestió 
acadèmica 

Assegurança Matrícula curs Import total 

Pròtesis Dentals 125 € 35 € 4.872 € 5.032 € 

Educació infantil 125 € 35 € 3.624 € 3.784 € 

Administració i finances 125 € 35 € 3.570 € 3.730 € 

Comerç internacional 125 € 35 € 3.570 € 3.730 € 

 

Els sistemes de pagament previstos són:  
 

• Pagament únic domiciliat, comporta un descompte de l'1% sobre l'import de la 
matrícula d’un curs sencer. 

 
• Pagaments fraccionats domiciliats. Formalització de la matrícula al mes de juliol, 

i 9 fraccionaments d’agost a abril. Per les matrícules realitzades al setembre, es 
refà el càlcul de setembre a abril. 
 

CFGS 
Import 

formalització 
matrícula* 

fraccionaments 
(ago - abr) 

Pròtesis Dentals 647,2 487,2 

Educació infantil 522,4 362,4 

Administració i finances 517 357 

Comerç internacional 517 357 
* Inclou taxa de gestió acadèmica, assegurança i 1r fraccionament. Si l’alumne/a és menor 
de 28 anys, cal afegir 1,12 € d’assegurança escolar obligatòria. 

 

• Pagaments de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari. 

L’import corresponent a “taxes de gestió acadèmica” i “assegurança” no es retorna un 
cop pagat. 

Sempre que sigui possible, s’ofereix la possibilitat de cursar via lenta. Es considera via 
lenta quan l’estudiant es matricula de menys del 60% de les hores establertes en un curs. 
S’apliquen els mateixos sistemes de pagament previstos que en els estudiants que es 
matriculen a un curs sencer. 



 
 

En tots els casos és imprescindible facilitar el número de compte per domiciliar els rebuts 
corresponents. 

Atenent als canvis en la normativa bancària, el titular del compte facilitat per l’estudiant 
per al pagament domiciliat de la matrícula haurà de signar el mandat segons el model 
normalitzat per la SEPA (Single Euro Payments Area). 

L’estudiant es compromet a abonar l’import total del curs en la forma acordada. El fet de 
donar-se de baixa no comportarà la devolució de les quantitats abonades, ni eximirà de 
l’obligació d’abonar les quantitats pendents. 

En cas de baixa per motius de força major, es satisfaran totes les quotes fins el mes en 
que es notifica la baixa per escrit. 

En cas de baixa per motius no justificats, es satisfaran tots els pagaments corresponents 
a la totalitat del curs. 

 

1.2  Renúncia a la matrícula  

L'alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de 
les causes que s'indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de 
determinats mòduls o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i per una sola 
vegada, al director o directora del centre.  
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o 
parcial a la matrícula les que generen una absència prolongada de classe, com ara:  
  
▪ malaltia o accident de l'alumne o de familiars.  

▪ atenció a familiars.  

▪ maternitat o paternitat. 

▪ canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball.  
▪ altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.  
  
En els supòsits d'acceptació de la renúncia a la matrícula, l'alumne afectat:  
 
▪ conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent.   

▪ no perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats.  

▪ no se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats.  

▪ en el cas d'haver iniciat la formació en centres de treball (FCT) sense completar-la 
en anul·lar la matrícula, es computen les hores de formació en centres de treball 
efectivament realitzades i valorades positivament.  

  
S’estableix com a termini màxim per a l’anul·lació de matrícula amb dret a devolució, 
l’últim dia del mes de setembre (o 15 dies posteriors a la matrícula). És necessari entrar 
la sol·licitud per registre a la secretaria del centre. 
 



 
 
 
L’anul·lació de la matrícula no comportarà la devolució de l’import abonat. 
 
Només hi haurà devolució, total o parcial, quan l’anul·lació es produeixi per una de les 
causes establertes i es notifiqui dins el termini establert.  
 
En cap cas es retornarà l’import de les taxes de gestió acadèmica i de les assegurances 
contractades. 
 
 

1.3 Assegurança  

La Fundació Universitària del Bages, a través de diverses companyies, ofereix als seus 
estudiants d’ensenyaments homologats les assegurances següents: 

Assegurança escolar: 
L’òrgan emissor d’aquesta assegurança és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). 
Per a qualsevol incidència cal adreçar-se al departament de Gestió Acadèmica. 

És de contractació obligada per a tots els estudiants menors de 28 anys. En el moment 
de formalitzar el pagament de la matrícula ordinària de curs l’estudiant queda 
automàticament acollit a aquesta assegurança. 

Assegurança de responsabilitat civil i d’assistència sanitària 
Aquesta assegurança és de contractació obligada per qualsevol persona matriculada al 
Fundació Universitària del Bages.  

L’estudiant podrà obtenir assistència sanitària si pateix un accident personal durant el 
període lectiu o durant les pràctiques per causes vinculades als estudis. 

2. CONVALIDACIONS  

Pel reconeixement dels mòduls o Unitats Formatives (UF) els estudiants hauran d'abonar 

els imports següents: 

▪ Reconeixement entre titulacions de FP cursades a la UVic-UCC o en centres vinculats: 

els estudiants obtindran una bonificació del 100% de les assignatures reconegudes. 

▪ Reconeixement d'estudis complets o parcials d'altres titulacions cursades en altres 

centres: s'haurà d'abonar el 50% de l'import de les assignatures que es vol cursar. 

▪ Reconeixement per experiència professional: s'haurà d'abonar el 75% de l'import de 

l’assignatura que es vol cursar. 

En el cas de trasllats d’expedient, es bonificarà el 100% de les assignatures superades, 

sempre que tinguin la mateixa denominació i currículum. 

 



 
 

Per tenir dret a les bonificacions estipulades per les convalidacions, cal fer la petició 

abans de l’últim dia lectiu d’octubre. És necessari entrar la sol·licitud per registre a la 

secretaria del centre (presencialment o per correu electrònic). 

 

3. ASSIGNATURES DE REPETICIÓ  
 

En el preu de les assignatures que s'han de matricular per segona vegada s'aplicarà un 

increment del 12% del preu de la Unitat Formativa de la 1ª matrícula. 

El preu de la matrícula de les assignatures que s'han de matricular per tercera, quarta o 

quinta, s’anirà incrementant un 12% respecte del preu de la UF en l’última matrícula. 

4. BEQUES I AJUTS 

 

El Campus Professional UManresa compta amb programes d’ajut a l’estudi per facilitar 

l’accés als estudis de formació professional als estudiants amb pocs recursos econòmics 

i bons expedients acadèmics.  

Per més informació contactar amb la Secretaria del Centre 93 875 73 88 o consultar el 

web: BEQUES 

D’altra banda, els estudiants de cicles formatius de grau superior poden sol·licitar les 
beques de caire general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments 
postobligatoris no universitaris.  
 

5.  BONIFICACIONS I DESCOMPTES 

 
Obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants que puguin acreditar 
alguna de les condicions següents: 

 

PER SITUACIÓ PERSONAL DE L’ESTUDIANT 

▪ Família nombrosa especial: els i les estudiants membres de família nombrosa especial 
obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats. 

 

http://www.umanresa.cat/index.php/ca/estudis/cfgs/preus-beques-i-ajuts-dels-cicles-formatius-de-grau-superior
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html


 
 

▪ Família monoparental especial: els i les estudiants membres de família monoparental 
especial obtindran un descompte del 5% sobre l’import total dels crèdits matriculats. 

▪ Víctimes d’actes terroristes: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits 
matriculats per les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el 
seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles. 

▪ Víctimes de violència de gènere: 10% de descompte sobre l’import total dels crèdits 
de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles 
que en depenen. 

▪ Majors de 60 anys: 50% sobre l’import total de crèdits matriculats. 

▪ Persones discapacitades: 10% de descompte sobre l’import total dels mòduls 
matriculats els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Els descomptes per situació personal de l’estudiant no són acumulables entre sí. 
En el cas que un estudiant tingui dret a l’aplicació de més d’un descompte, caldrà 
que en triï un. 

 

PER FIDELITZACIÓ 

▪ Membres d’una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de mòduls 
matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s’aplicarà 
també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant 
estudis al Campus Professional UVic de la UVic –UCC.  

▪ Matrícula d’una segona titulació a la Fundació Universitària del Bages: 10% de 
descompte sobre l’import total de mòduls matriculats. Aquest descompte s’aplicarà 
també en aquells casos en què la primera titulació s’hagi cursat al Campus Vic de la 
UVic –UCC (estudis de CFGS o universitaris finalitzats).  

▪ Estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mig o de Grau Superior de centres vinculats a la 
UVic-UCC: 8% de descompte sobre l’import de matrícula en cada curs (aplicable 
només una sola vegada per curs). Per poder optar a aquest descompte ha d’acreditar 
el Grau Mig o el Grau Superior cursat al centre vinculat com a via d’accés a la matrícula.  

 

Els descomptes per fidelització no són acumulables entre ells. En el cas que un 
estudiant tingui dret a l’aplicació de més d’un descompte, caldrà que en triï un.  

 

 



 
 

 

PER BONIFICACIONS ACADÈMIQUES 

▪ Matrícula d’Honor de 2n de Batxillerat o Premi Extraordinari de Batxillerat o matrícula 
d’honor de Cicle Formatiu de Grau Mig: 50% de descompte del preu total de crèdits 
de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.  

 

Per a l’aplicació dels descomptes cal acreditar-los amb el document que correspongui.  

 
 


