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MATRICULACIÓ NOU ALUMNAT 

 

L’alumnat tant de Grau Mitjà com de Grau Superior que en les llistes definitives 

publicades a finals de juliol hagi obtingut plaça en el nostre centre, han de realitzar la 

matriculació online dels estudis i curs en el que han obtingut plaça a partir de les 0h del 

dia 1 de setembre i fins a les 23.59h del 7 de setembre de la següent manera: 

 

Link per a accedir a la matrícula oline: https://matricules.institutpoblenou.cat/ 

 

IMPORTANT:  

- És imprescindible omplir tots els camps que hi figuren al formulari.  

- Si l’alumne és menor necessita informar el dni del tutor legal. 

- Si l’alumne ha de presentar una documentació en el cas de l'exempció de taxes 

cal acreditar el document (amb una foto i pujar-la a la plataforma) 

- L’alumne que es matricula del Curs Sencer: ha de polsar a la icona de “Curs 

Sencer” 

- Si a més l’alumne que entra directament a segon té UFs pendents de 1r serà 

necessari marcar en UFs Soltes aquelles UFs que cal matricular-se (tots aquells 

alumnes que es matriculin de segon curs i tinguin dubtes sobre quines UF es 

cursen a primer al nostre centre, hauran d’escriure a 

secretaria@iespoblenou.org per tal de consultar-ho abans de realitzar la 

matrícula) 

- En cas d’exempció o bonificació l’alumne haurà de seleccionar al desplegable el 

tipus d’exempció i penjar el document que ho acredita (fent una foto i pujant-la 

a l’aplicatiu). 

- Un cop finalitzada la matrícula l’alumne rep un mail amb un link on pot: 

o Imprimir la matrícula com a justificant. 

o I també servirà per acabar de completar la matrícula penjant el justificant 

de pagament (Cal penjar una fotografia del pagament realitzat) 

o En aquest link hi ha la informació que necessita l’alumne per anar al banc 

a pagar la matrícula. 

- L’alumne va al banc i paga la quantitat indicada a la matrícula i es queda amb el 

resguard.  

- Fa una foto del resguard i penja la fotografia en el link esmentat anteriorment.  

- En uns dies, si tot està bé, rebrà de secretaria un correu conforme S’HA VALIDAT 

LA SEVA MATRÍCULA, si hi hagués algun problema rebria un correu amb la 

incidència corresponent.  

https://matricules.institutpoblenou.cat/#/
mailto:secretaria@iespoblenou.org
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- A la web del institut es publicarà el dia d’inici de classes i l’hora indicada a la que 

cal que l’alumnat que s’ha matriculat correctament vingui al centre el primer dia 

de curs.  

 

 

Matriculació Presencial   

 

En el cas excepcional que l’alumne no tingui ni ordinador ni un smarthphone amb 

connexió a internet per tal de poder fer la matrícula online, podrà demanar hora a partir 

del dia 27 d’agost a través dels següents enllaços per tal poder fer la matrícula 

presencialment amb cita prèvia: 

 

Cicles de Grau Mitjà: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPU
S_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGM,08034138   
 
Cicles de Grau Superior: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPU
S_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGS,08034138 
 

També podeu demanar cita prèvia a partir del 1 de setembre trucant al 634 289 477 

 

Només s’atendrà al centre a aquelles persones que tinguin cita prèvia. 

 

 

  

IMPORTANT - Mesures d'accés al centre 

 

Tret dels menors d’edat que podran venir acompanyats per un adult responsable, els 
alumnes que vagin al centre amb cita prèvia han d’accedir a les instal·lacions de manera 
individual. És obligatori l’ús de la mascareta i caldrà respectar una distància de 2 
metres entre individus i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada del 
recinte. Les persones hauran de portar el seu propi bolígraf.  

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGM,08034138
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGM,08034138
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGS,08034138
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGS,08034138
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PREUS, PAGAMENTS, BONIFICACIONS, DESCOMPTES I BEQUES  
 
Cicles Formatius De Grau Mitjà 

PREUS 
Les quantitats a pagar per l’alumne al moment de formalitzar la matrícula son: 

 Assegurança escolar 1,12€ (alumnat menor de 28 anys) o 13€ (alumnat de 28 

anys o major) 

 Quota de material: 80€/any 

 

 
Cicles Formatius De Grau Superior 

PREUS 
Les quantitats a pagar per l’alumne al moment de formalitzar la matrícula son: 

 Assegurança escolar 1,12 € (alumnat menor de 28 anys) o 13 € (alumnat de 28 

anys o major) 

 Quota de material: 80€ 

 Taxa matrícula: 360€ (UFs soltes 25€ cada una, màxim 360€) 

 

BONIFICACIONS  

Bonificació del 50 % de l’import de la taxa de matrícula per a: 

 Membres de família nombrosa de categoria general 

 Membres de famílies monoparentals 

 Persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca o ajut 

a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
Exempció del 100% del pagament de la taxa de matrícula per a: 

 Membres de família nombrosa de categoria especial 

 Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills) 

 Persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

 Infants o adolescents en acolliment familiar 

 Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 

 Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció 

 Persones víctimes de violència de gènere 

 

RECORDEU!: En cas de no fer el pagament de la matrícula i incorporar-ho a la matrícula 
virtual, constarà com una matricula no formalitzada i l'alumne perdrà el dret a plaça. 

  



 
 

4 
 

INSTRUCCIONS PER FER L’INGRÈS ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE 
“LA CAIXA” 

 

 Introduir la targeta de crèdit o dèbit (de “La Caixa” o d’una altra entitat 
bancària) o la llibreta de La Caixa per tal de poder operar (NO COBREN 
COMISSIONS) 

 

 Clicar sobre l’opció “Pagaments i impostos” 

 

 

 

 Triar “Pagaments sense codi barres” 

 

 Triar “Col·legis, matrícules, comunitats de veïns…” 

 

 

 

 Seleccionar Opció:  “Amb el codi d’entitat” 

 

 Escriure el codi corresponent a l’Institut Poblenou: 4050001 

 

 


