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INSTRUCCIONS FINAL DE CURS DE 2n DE CFGS curs 2021-2022 

Títol de Tècnic Superior (CFGS)  

L’alumnat que ha estat proposat per a l’obtenció del títol de tècnic superior ha de pagar la 

taxa corresponent: 

• Taxa ordinària: 66,34€ 

• Taxa per a alumnes de família nombrosa i monoparental de categoria general. La condició 
s’ha d’acreditar documentalment al centre: 33,17€  

• Taxa gratuïta per a alumnes de família en situació de vulnerabilitat econòmica, nombrosa 
i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 
33% i membres de la seva unitat familiar. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes 
de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en vies 
d’emancipació i en acolliment familiar. Persones privades de llibertat. Reexpedició per 
rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s’ha d’acreditar 
documentalment al centre. 

 

A la pàgina del Centre, www.iesmossenalcover.cat, a la pestanya de Secretaria >>Títols i 

taxes acadèmiques trobareu les instruccions i l’enllaç per fer-ho. 

Al finalitzar el procés heu de descarregar el MODEL 046 i entregar-lo a la Secretaria amb la 

documentació actualitzada que acrediti reducció o exempció de la taxa, si escau. 
 

Si feis el pagament amb targeta o per banca electrònica: 

 

Una vegada fet el pagament clicar a  Justificante  per Imprimir o descarregar el model 046. 

 

Passau a recollir el certificat acadèmic i el certificat d’unitats de 
competència (ens heu d’haver entregat el model 046 una vegada l’hàgiu pagat) a la 

Secretaria 

mailto:justificantpagament@iesmossenalcover.cat
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Pagament de la matrícula de les PBAU 

TAXES PBAU: (depenent de la prematrícula) IMPORT.. 

- Bloc d’accés 
 
 

 Taxa ordinària                               69,21€  
Taxa reduïda                                   34,61€ 
Taxa gratuïta                                     0,00 

    –      Bloc d’admissió per exercici (Recomanable 
1 o 2, màxim 3) 

La quantitat total segons el full de prematrícula 

Taxa ordinària per exercici            13,85€ 
Taxa reduïda per exercici                 6,93€   
Taxa gratuïta 0,00€   

 

El termini per pagar la matrícula de les PBAU és de l’1 al 7 de juny  per a la convocatòria 
ordinària i del 30 de juny al 5 de juliol per a la convocatòria extraordinària (abans heu d’haver 
pagat la taxa del títol)  

Convocatòria ordinària: les proves es realitzaran els dies 8, 9 i 10 de juny de 2021. 

Convocatòria extraordinària: les proves es realitzaran els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2021.  
 

 
Imatge del Model 046 pagat: 

 


