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Estimació del cost de cada Cicle a l’Institut Montilivi
FAMÍLIA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
L’objectiu d’aquest document és informar del cost estimat que tindran els alumnes per cada un dels
cursos dels diferents cicles formatius a l’Institut Montilivi.
Aquesta estimació està feta a final del curs i es basa en el cost del curs actual i en la programació del
proper. Tot i que intenta ser el més ajustada possible, no deixa de ser una aproximació. Hi ha
col·lectius que poden estar exempts total o parcialment d’algun concepte: famílies nombroses, alumnes amb beca, amb disminucions, alumnes amb germans al centre, ...

Curs: 1r Cicle: Desenvolupament d'aplicacions web
1. Preu públic: per a cada curs de Grau Superior el preu establert per la Generalitat és de
360€. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preupublic/
2. Aportació matrícula. És fa a l’Institut en diferents conceptes: aportació directa a la família
d’FP pertinent, material, tutories, assegurança escolar,... 100€
3. Llibres: Al web de l’institut es publica la informació referent als llibres. Aquests es poden
comprar a l’institut a través de la llibreria col·laboradora, o a on es vulgui. Els llibres es
mantenen diferents cursos i és possible aconseguir-los de companys d’altres promocions.
En cas de compra el cost aproximat seria de 60€
4. Material Específic: 0, 60 ó 400€. Disc dur o portàtil. Si ja el tenen 0 €, comprar disc uns 60
o un portàtil 400 o més
5. Sortides: . S'informarà de les sortides i del cost a mesura que aquestes es programin i es
pagaran segons el procediment establert pel centre
6. Cost total Aproximat: 520€ - 900€

Curs: 2n Cicle: Desenvolupament d'aplicacions web
1. Preu públic: per a cada curs de Grau Superior el preu establert per la Generalitat és de
360€. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preupublic/
2. Aportació matrícula. És fa a l’Institut en diferents conceptes: aportació directa a la família
d’FP pertinent, material, tutories, assegurança escolar, ... 100€
3. Llibres: Al web de l’institut es publica la informació referent als llibres. Aquests es poden
comprar a l’institut a través de la llibreria col·laboradora, o a on es vulgui. Els llibres es
mantenen diferents cursos i és possible aconseguir-los de companys d’altres promocions.
En cas de compra el cost aproximat seria de 0€
4. Material Específic: 0 Haurien de tenir de primer el disc o el portàtil
5. Sortides: . S'informarà de les sortides i del cost a mesura que aquestes es programin i es
pagaran segons el procediment establert pel centre
6. Cost total Aproximat: 460€

