CALENDARI MATRICULACIÓ ALUMNES NOVA INCORPORACIÓ AL CENTRE AMB PLAÇA ASSIGNADA
Els alumnes rebran un mail amb la franja horari durant la que han fer la matrícula dintre de les dates indicades.
La matrícula es realitza online a través del nostre aplicatiu de matrícula. Els alumnes poden trucar al centre
durant la franja horària assignada per tal de tenir suport telefònic si tenen cap problema. En el cas que sigui
necessari que un alumne hagi de portar documentació al centre de manera física, se li avisarà per mail. De no
ser així, haurà de penjar tota la documentació requerida a l'aplicatiu. La matrícula no serà vàlida si no es signa i
es fa el pagament durant les 24h posteriors al tràmit de sol·licitud de matrícula.
GRAU MITJÀ
ACTIVITATS COMERCIAL
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

12-13 DE JULIOL
13-14 DE JULIOL
15 DE JULIOL

GRAU SUPERIOR
MÀRQUETING I PUBLICITAT
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMES
ADMINISTRACIÓ I FINANCES
ADMINISTRACIÓ I FINANCES ASSEGURANCES
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES
COMERÇ INTERNACIONAL
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIAL

19 DE JULIOL
19 DE JULIOL
20 DE JULIOL
20 DE JULIOL
21 DE JULIOL
21 DE JULIOL
21 DE JULIOL

IMPORTANT: Els alumnes admesos al cicle de Màrqueting i Publicitat han de triar en el moment de tramitar
la matrícula si desitgen cursar el cicle en la modalitat Normal o amb l’Orientació Digital. L'orientació digital
incorpora dos mòduls específics relatius a la professionalització en l'àmbit del màrqueting digital, però es
tracta de la mateixa titulació final.
El centre disposa de 30 places disponibles per a cada un dels grups. L'assignació de la plaça, en cas que un
grup tingui més demanda del disponible, es farà per rigorós ordre de tramitació de la matrícula.

Passos per a realitzar correctament la matrícula:
1) Omple el teu formulari de sol·licitud de matrícula a través de:
https://matricules2021.institutpoblenou.cat/
2) Puja a l’aplicatiu de matrícula tota la documentació que allà es demana: Documentació
que acredita el dret d’accés al cicle, DNI per les dues cares, Targeta sanitària, i
document que acredita que es té dret a descompte (si es té aquest dret).
3) Accepta la matrícula
4) Al mail que has indicat t’haurà arribat un correu electrònic amb un enllaç.
5) Signa la matrícula a través de l’enllaç (si ets menor ha de signar el tutor legal)
6) Descarrega els codis de barres que es troben a la darrera pàgina del teu formulari de
matrícula, ves a La Caixa i fes el pagament en un caixer utilitzant els codi.
7) Fes una foto del resguard de pagament amb el mòbil i puja la foto a l’aplicatiu de
matrícula mitjançant l’enllaç del mail que vas rebre.
8) Si tot està correcte, quan des de secretaria s’hagi revisat tot, rebrà un mail de
confirmació.

