
 

MATRICULACIÓ PER L’ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I 
ARTÍSTIC/CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA (EESA/CPD) DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

CURS ACADÈMIC 2017-2018 

 

1.- PERÍODE MATRICULACIÓ 
El període de matriculació per a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa és: 
 

Del 15 al 19 de maig de 2017 (ambdós inclosos) 
 

2.- LLOC I HORARI 
Lloc Secretaria Acadèmica de l’Institut del Teatre 

Horari De dilluns a dijous: 10:30 h a 14:30 h. 
                                15:30 h a 17:00 h. 
 Divendres:              10:30 h a 14:30 h. 

 

3.- FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA 
Per formalitzar la matricula, és necessari que l’alumne/a aporti a la Secretaria Acadèmica 
General de l’Institut del Teatre la següent documentació: 
 

 L ’imprès d’inscripció al curs 2017-2018 pel GPD amb les dades (personals, 
acadèmiques), i en cas d’error, corregides. (Full adjunt). Cal signar el document. 

 Els alumnes que fan l’ESO l’imprès d’inscripció al curs acadèmic 2017-2018   
(Full adjunt).Cal signar document. 

 Si s’opta pel fraccionament de pagament, sol·licitud de fraccionament de pagament 
(s’adjunta sol·licitud) 

 Fotocopia del DNI. 
 Autorització de cessió dels drets de propietat intel·lectual pel curs 2017-2018 

degudament omplert. (Full adjunt) 
 Sol·licitud de menjador degudament omplerta (Full adjunt pels alumnes d’ESO) 
 Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, per 

aquells alumnes que es vulguin beneficiar dels descomptes corresponents 
(consultar altres exempcions) (2) 

 En cas de canvi de dades bancàries: sol·licitud d’alta o modificació de dades 
bancàries amb el segell de l’entitat financera.(1). 

 Els alumnes nascuts l’any 2003 o aquells que no han sol·licitat el número d’afiliació 
a la Seguretat Social hauran signar el full de sol·licitud d’afiliació a la Seguretat 
Social.(Full adjunt) 

 En cas de canvi: fotografia mida carnet (nom i cognom escrit a la part del darrere) 
 

(1)Document disponible a Secretaria Acadèmica General i a la pàgina web: www.institutdelteatre.cat Estudiants 
/Secretaria Acadèmica General / matriculació. 
(2) Document de taxes i preus públics disponible a la pàgina web: www.institutdelteatre.cat 



 

4.-IMPORT DE LA MATRICULA 
Import de la matricula 1.190,58 Euros 
Assegurança Escolar 1,12 euros (entre 14 i 28 anys) 
Assegurança Escolar 17 euros (pels menors de 14 anys) 

 

5.- MODALITATS DE PAGAMENT 

PAGAMENT ÚNIC 
(Domiciliació bancària) 

L’alumne/a paga íntegrament d’un sol cop 
l’import de la matrícula. (100%) més 
l’assegurança escolar. 
Termini de pagament: segona quinzena del 
mes de Juliol de 2017 

PAGAMENT FRACCIONAT 
(Domiciliació bancària) 

L’alumne/a pot fraccionar el pagament de la 
matrícula en tres terminis: 
1.-Primer termini: segona quinzena del mes 
de juliol de 2017 (60% de l’import de la 
matricula més assegurança escolar) 
2.-Segon termini: Primera quinzena del mes 
gener de 2018 (20% de l’ import de la matrícula) 
3.-Tercer termini: Primera quinzena del mes 
març de 2018  (20% restant de l’import de la 
matrícula) 

Els alumnes que optin per l’opció de pagament fraccionat hauran d’omplir la 
sol·licitud corresponent de fraccionament de matrícula i manifestar-ho en el moment de 
formalitzar la matrícula. 
Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne/a utilitzi fora de les dues esmentades es 
considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se’n derivin.  
Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon i tercer termini 
atès que es considerarà que l’alumne/a no està matriculat/da. Tant en aquest cas com si ha 
deixat de fer el segon o tercer pagament, es considerarà nul·la i, per tant, impagada la 
matrícula amb els efectes que se’n derivin. 

 

6.- ALUMNES BATXILLERAT- PAGAMENTS- 
PAGAMENT MENSUAL (10 mesos) : 150 € 
Primer pagament: segona quinzena del mes de juliol de 2017  
Segon pagament i posteriors: Primera setmana del mes corresponent ( d’octubre a juny) 

 

7.- ALTRA INFORMACIÓ 
A partir del dilluns 22 de maig de 2017, l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre disposarà de 
les places d’aquells alumnes que no hagin formalitzat la matrícula en el termini d’inscripció 
per al curs 2017-2018. 
 
Beques: Els alumnes de l’EESA/CPD poden sol·licitar, en els terminis corresponents, 
beques i ajuts per estudis, i/o llibres, i/o per menjador (Consorci d’Educació de Barcelona) 
i l’ajut econòmic (Institut del Teatre). 

 
Barcelona, maig de 2017 
 
 
 
INSTITUT DEL TEATRE 
Secretaria Acadèmica General 


