
 

 

 

PREUS PÚBLICS: CURSOS A1, A2 I C1 (SEGONS LA LLEI 2/2014) 
 
 

 
1a matrícula 

2a vegada 
(coeficient d'1,3 
de la quota prevista) 

3a vegada 
(coeficient d'1,8 
de la quota prevista) 

Matrícula ordinària +  
accés plataforma i 
materials didàctics 

305,00 € 
(matrícula 275,00 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
30,00 €) 

387,50 € 
(matrícula 357,50 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
30,00 €) 

525,00 € 
(matrícula 495,00 € accés 
plataforma i materials 
didàctics 30,00 €) 

Matrícula  
+ 
accés plataforma i 
materials didàctics  
amb bonificació 50% 

167,50 € 
(matrícula 137,50 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 15,00 €) 

208,75 € 
(matrícula 178,75 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
15,00 €) 

277,50 € 
(matrícula 247,50 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
15,00 €) 

Exempció de 
pagament 

00,00 € 00,00 € 00,00 € 

 
 Més informació sobre preus públics (cursos A1, A2 i C1) 

 

 NOU! Bonificacions del 50% als cursos A1, A2 i C1 

 Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d'una segona 
llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes, diferent a la llengua estrangera 
obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 
50% del preu públic. 

 Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes que cursen una llengua 
estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra 
escola oficial d'idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les 
llengües que es matriculin. 

 Els alumnes matriculats en una escola oficial d'idiomes, que cursen una llengua 
estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua 
estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu 
públic de la matrícula de la nova llengua. 

 Més informació sobre exempcions i bonificacions generals (DOGC núm.8230 
22/09/2020 modificat per l’ordre EDU/114/2021, de 25 de maig). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/exempcions-bonificacions


 

 
 
 
 

TAXES: CURSOS B1, B2.1 I B2.2 (SEGONS LES LLEIS 4/2017 I 5/2017) 
 
 
 
 

 
1a matrícula 

2a vegada 
(coeficient d'1,3 
de la quota prevista) 

3a vegada 
(coeficient d'1,8 
de la quota prevista) 

Matrícula ordinària  
+  
accés plataforma i 
materials didàctics 

316,00 € 
(matrícula 286,00 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
30,00 €) 

401,80 € 
(matrícula 371,80 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
30,00 €) 

544,80 € 
(matrícula 514,80 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
30,00 €) 

Matrícula + accés 
plataforma i materials 
didàctics amb 
bonificació 50% 

173,00 € 
(matrícula 143,00 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
15,00 €) 

215,90 € 
(matrícula 185,90 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
15,00 €) 

287,40 € 
(matrícula 257,40 € + 
accés plataforma i 
materials didàctics 
15,00 €) 

Exempció de pagament 00,00 € 00,00 € 00,00 € 

 
 

 Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2)  
 
 
ATENCIÓ! 
 
 

 El termini de pagament de la matrícula és dins el termini màxim de 24 hores  a les 
oficines de Caixabank. 

 Els preus públics/taxes, no inclouen els llibres de curs. 
 
 
 

BEQUES 
 

 Convocatòria de beques del Ministerio de Educación y Formación Profesional per a 
ensenyaments no universitaris d'idiomes per al curs 2021-2022 

 Consulteu les convocatòries de beques al web de la Generalitat de Catalunya. 

 Programa PARLA 3 per als estudiants universitaris  
 
 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://futurambidiomes.gencat.cat/

