
Bonificacions del preu de la matrícula
Els preus estan aprovats per el Patronat de la Fundació docència Sant Llàtzer, en aquest document es recullen els 
supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula.

Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació, cal lliurar l’original i la còpia dels documents següents:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Per la sol·licitud de beques consultar informació en el següent enllaç:
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beq
ues-ministerio-postobligatoris 

 % GRATUÏTATSUPÒSITS VIGENTS
Beques 

Sobre l’import de la matrícula. Família monoparental 

 

 
  

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit, validat i 
actualitzat a data de matrícula. 

100% Persones amb diversitat 
funcional

Resolució administrativa judicial 100% Víctimes d’actes terroristes 
(i també els seus fills i 
conjugues)

Llibre de família en el cas dels fills o filles dependents. Document 
acreditatiu (ordre de protecció, sentència judicial o sentència 
absolutòria no ferma).

100% Víctimes de violència de 
gènere (i també els seus 
fills/es dependents)

Preu dels estudis

Document acreditatiu facilitat pel Departament de Benestar Social i 
Família a on hi consten tots els membres de la unitat familiar o carnet 
individual. En ambdós casos, actualitzat a data de matrícula.
Tipus: - FN. General (2 fills/es, dels quals 1 amb diversitat funcional)

- FN. Especial
- FN. 3 (3 fills/es)

50%
100%
50%

Membre de família 
nombrosa 
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INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

PAGAMENT SENSE 
FRACCIONAMENT
Matrícula: ....................................................365 €
Import total per curs,
sense fraccionament: .......................  3.135 €
Preu total: ...............................................3.500 €
(El descompte del 5% de per pagament únic 
s'aplicarà sobre aquest import)

PAGAMENT AMB 
FRACCIONAMENT MENSUAL
Matrícula: ..................................................... 365 €
10 quotes mensuals
de l‘octubre al juliol: .......... 313,50 €/mes*
*Pagament dins dels 5 primers dies hàbils de  mes

50%

L’escola ofererix una beca que es convoca cada curs i pots sol·licitar 
en formalitzar la matrícula. 
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