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Benvolguts, 

 

Com ja sabeu els cicles que s’imparteixen a l’Escola d’Hostaleria tenen un alt percentatge de mòduls 

pràctics. És molt important que els alumnes puguin treballar individualment o en parella, la qual cosa 

implica un cost per les famílies per tal de fer front a la compra de productes. 

 

A la primera taula adjunta trobareu un resum dels preus dels cicles de Grau Mitjà que impartim a 

l’Escola i a la segona us detallem els períodes establerts per al pagament de les quotes de 1r pel 
curs 2020-21. 
 

També cal tenir en compte que els alumnes majors de 28 anys han de contractar una pòlissa amb la 

mateixa cobertura assistencial per accidents que té l'assegurança escolar. El preu aproximat és de 40 

€. El centre us facilitarà els tràmits en el moment de fer la matrícula. 

 

La matrícula es formalitzarà en un dia i hora concret assignat específicament a cada persona admesa. 

 

 
PREUS 2020-2021 DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 
 

 GRAU MITJÀ 

Cicle formatiu Cuina  - Pastisseria Cuina - Serveis 

Nivell 1r 2n 3r 1r 2n 3r 

Material fungible i sortides 783€ 680€ 680€ 783€ 680€ 680€ 

Uniformes 186€ - - 254€  
262€  - - 

Maletí 317€ - - 317€ - - 

AMPA – Material – Taquilla 140€ 85€ 85€ 140€ 85€ 100€ 
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PERÍODES DE PAGAMENT 
 

PAGAMENT CONCEPTE QUANTITAT MODALITAT 
 
 

JULIOL/SETEMBRE 
 
 

Uniformes 
186€ (cuina i pastisseria) 

254€ (serveis – nois) 
262€ (serveis – noies) 

Pagament a Confex 

 
JULIOL/SETEMBRE 

 
Maletí 317€ Pagament a Equip Vic 

 
SETEMBRE 

(1 al 7) 
 

 
Pagament inicial * 

 
 

328€ 
 

Transferència 
bancària 

ES22 2100 1427 95 
0200044876  

 
OCTUBRE A ABRIL  Quotes mensuals (1) 85€ 

 
Domiciliació bancària 

 
 
(1) Quotes mensuals: L’import correspon al material utilitzat per les assignatures pràctiques del curs complet (aliments, 
begudes ...). Permet dinar al centre 3 dies a la setmana. També inclou dues sortides a l’any que són obligatòries per 
completar l’aprenentatge. 
 
* Pagament inicial per Transferència bancària: s’ha de fer un ingrés per un import de 328 € al núm. 

de compte de LA CAIXA: ES22 2100 1427 95 0200044876. Cal que us identifiqueu amb el nom, els 

dos cognoms i el curs que us matriculeu. Inclou quotes inicials, material classes teòriques, 
lloguer taquilla i quota ampa. 
 

Una vegada fet l’ingrés s’ha d’enviar el resguard al correu (escolahostaleriaosona@gmail.com.) 
de la secretaria de l’Escola abans del 12 de setembre.. 

 

A tenir en compte: 

● La matrícula es formalitzarà quan s'hagi formalitzat el pagament.  

● En cap cas es retornaran els diners si el curs ja s'ha iniciat. 

● L’impagament d’un rebut exclourà l’alumne dels mòduls pràctics. 

● Cap alumne no podrà començar les classes sense haver fet els pagaments del mes de juliol i 

setembre. 

 
Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment, 
 
Cordialment,  
 
 
L’Equip directiu de l’Escola d’Hostaleria 
 
Tona, maig de 2020 


