
	
	

	 	 	
	

Preus dels cursos FICB - Curs 2022-2023 

Cursos	de	30h	(2h	per	setmana)	

Concepte Quota   
Taxa administrativa 

  
Quota total 

Alumnes regulars  
250€ 

  
30 € 

  
280 € 

Alumnes amb dret a 10% de descompte 225€   
30 € 

  
255€ 

Alumnes amb dret a 20% de descompte 
 200€ 30€ 230€ 

	Cursos	de	60h	(4h	per	setmana)		

Alumnes regulars 450 € 30 € 480 € 

Alumnes amb dret a 10% de descompte  405€ 30€ 435€ 

Alumnes amb dret a 20% de descompte 
360 € 

 
30 € 

 
390 € 

 

El	preu	dels	cursos	s'estableix	segons	les	hores	lectives	independentment	del	seu	format	(presencial,	en	línia	o	semipresencial)	

 

Pagament fraccionat *  

Per als cursos de 60h semestrals, l'alumne podrà fraccionar el seu pagament de la següent manera 

- Pagament fraccionat per a alumnes regulars: 300€ (primer pagament quan efectueu la matrícula) + 180€ (segon 

pagament primera setmana de març). 

- Pagament fraccionat per a alumnes amb dret al 20% de descompte: 240€ (primer pagament quan efectueu la 

matrícula) + 150€ (segon pagament primera setmana de març) 

- Pagament fraccionat per a alumnes amb dret al 10% de descompte: 270€ (primer pagament quan efectueu la 

matrícula) + 165€ (segon pagament primera setmana de març) 

Els cursos de 30h semestrals hauran d'abonar-se al complet en la seva primera quota. 

*Per a adherir-se al pagament fraccionat, l'alumne haurà de justificar la seva sol·licitud amb documentació relativa 

(alumnes que es troba en situació de desocupació, famílies nombroses o monoparentals, inscripcions de més d'un 

alumne, alumnes jubilats o amb discapacitat). 

 



	
	

	 	 	
	

 

Alumnes amb dret al 10% de descompte: 

• Inscripción de más de un alumno (misma familia, ejemplo: hermanos, madre-hijo/a, etc).  

Alumnes amb dret a 20% de descompte: 

• Carnet de família nombrosa o monoparental. 

• Majors de 65 anys (data de naixement en 1956 o anterior). 

• Targeta acreditativa de grau de discapacitat. 

Els descomptes no són acumulables. 

La taxa administrativa de 30€ s'abona una vegada per any acadèmic i no està subjecta a cap descompte. 

	


