
Contra l’augment de taxes, matricula’t com a 

becari! 

 

Què passa? Aquest any els preus de les matrícules 

han augmentat fins a un 66%. Molts estudiants 

han de treballar per poder-se pagar la universitat, de 

manera que aquesta pujada del preu de la matrícula 

encara ens fa més difícil poder continuar estudiant. 

 

Tot i que aquest curs ja aplicaran l’augment, encara 

podem aconseguir que el retirin. 

 

Què hi pots fer? Matricula’t com a becari. Si ho fas i 

després demanes la beca, no et cobraran la matrícula 

fins el dia de la resolució de la beca (quan et diguin si te 

la donen o no), passats uns mesos. Així tindrem més 

temps per intentar aturar aquest augment exagerat de 

les taxes. 

 

Si no et vols matricular com a becari, el dia de la 

matrícula marca la casella de “pagament a terminis”, 

així faràs un primer pagament al moment de realitzar la 

matrícula i un segon pagament al desembre. 
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