MATRÍCULES PRESENCIALS:
Per tal de comprovar la veracitat de la documentació, independentment del cicle que matriculin, hauran de fer matrícula presencial els alumnes que
provinguin de les següents vies d’accés:
● Alumnes PFI, PQPI o proves d’accés MENORS 18: fets al curs 2021/2022. Els alumnes de PFI han de portar el CAM.
● Homologació: persones que han acreditat la sol·licitud o l'homologació.
● Proves d’accés i CAM +18: tant del grau mitjà (majors d’edat) com del grau superior
● 2º curs altres centres: ÚNICAMENT les persones que comencen el 2º curs venint d’altres centres, que haureu de portar el vostre historial acadèmic. Els
que ja esteu matriculats a 1º (o 2º, si repetiu) a l’INS Poblenou, no cal que veniu presencialment.
● Resta alumnat: persones amb la GESO, FPII, títol de grau universitari.
IMPORTANT: L’objectiu de fer les presencials és que en aquests casos necessitem veure el document ORIGINAL d’accés (títols, historial acadèmic, certificat
prova d’accés, homologació, etc.). NO S’ACCEPTARAN CÒPIES.

MATRÍCULES ONLINE:
Els alumnes que no estiguin convocats per fer la matrícula presencialment hauran de fer la matrícula per internet a través d’aquest formulari al dia que
correspongui (podeu veure el calendari).
● Hauran d’introduir el codi de preinscripció
● Assegurar-se de seleccionar bé els estudis, el curs i el torn que se’ls ha assignat. ATENCIÓ: vigileu, perquè si heu sol·licitat més d’un torn, podeu no
haver entrar a la primera opció. Assegureu-vos del torn on realment teniu la plaça.
● Adjuntar tota la documentació que es demana a l’aplicatiu
● Fer el pagament online (la matrícula no es considerarà vàlida fins a que no s’hagi realitzat el pagament)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ADJUNTAR A LA MATRÍCULA:
●
●
●
●
●
●

DNI
Fotografia de cara de l’alumne (tipus carnet)
Targeta Sanitària Catalana o Espanyola
Llibre de família (només menors d’edat)
Document que acredita l'accés al cicle
Documentació justificatiu de exempció parcial o total de taxes acadèmiques (si escau)

CFGM

CFGS

ACO: Activitats comercials
SMIX: Sistemes microinformàtics i xarxes
GAD: Gestió administrativa

DAM: Disseny d’aplicacions multiplataforma
ASIX: Administració de sistemes informàtics en xarxa
CI: Comerç internacional
GIVIEC: Gestió de vendes i espais comercials
MIP: Màrqueting i publicitat Els alumnes poden triar entre MiP Normal o MiP
orientació digital. Es respectar l’ordre en que l’alumne ha fet la matriculació
en el cas que s’esgotin les places d’un dels dos grups. Quan un grup
s’omplin, la resta d’alumnes aniran atuomàticament a l’altre grup.
AIF: Administració i finances
AIF ASSEG.: Administració i finances (perfil d’assegurances)

CALENDARI DE MATRICULACIÓ ALUMNAT AMB PLAÇA ADJUDICADA:
CICLES DE GRAU MITJÀ ALUMNES AMB CONTINUÏTAT:
Alumnes vies d'accés que permeten la matriculació online (via accés ESO curs actual):
- Activitats Comercials: 8-11 de juliol (des de les 00h)
- Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 9-12 de juliol (des de les 00h)
- Gestió Administrativa: 11-13 de juliol (des de les 00h)
Alumnes vies d'accés que NO permeten la matriculació online (resta de vies d’accés). Matriculació presencial:
- Tots els cicles: 11 de juliol de 10:00 a 13:00h al INS POBLENOU (fora d’aquest horari la secretaria no atendrà presencialment)
CICLES DE GRAU MITJÀ RESTA D’ALUMNAT:
Alumnes vies d'accés que permeten la matriculació online (via accés ESO curs actual): 15-18 de juliol (desde les 00h) - TOTS ELS CICLES
Alumnes vies d'accés que NO permeten la matriculació online (resta de vies d’accés). Matriculació presencial: 18 de Juliol de 10 a 13h - TOTS ELS CICLES (fora
d’aquest horari la secretaria no atendrà presencialment)
CICLES DE GRAU SUPERIOR
Alumnes vies d'accés que permeten la matriculació online :
- Desenvolupament d’Aplicacions Multiplatafomra: 15-18 de juliol (des de les 00h)
- Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes: 15-18 de juliol (des de les 00h)
- Comerç Internacional: 16-19 de juliol (des de les 00h)
- Gestió de Vendes i Espais Comercials: 16-19 de juliol (des de les 00h)
- Màrqueting i Publicitat i Màrqueting i Publicitat Orientació Digital: 16-19 de juliol (des de les 00h)
- Administració i Finances: 18-20 de juliol (des de les 00h)
- Administració i Finances Assegurances:18-20 de juliol (des de les 00h)
Alumnes vies d'accés que NO permeten la matriculació online. Matriculació presencial: 18 de Juliol de 10 a 13h - TOTS ELS CICLES (fora d’aquest horari la
secretaria no atendrà presencialment)

Llista d’Espera:
Els alumnes que tinguin plaça de la llista d’espera de GM o de GS rebran una trucada telefònica previsiblement abans del 21 de juliol, de no respondre a les
trucades, es considerarà que rebutgen a la seva plaça i passarem a la següent persona de la llista d’espera. Del 1 al 5 del setembre, després d’haver rebut les
possibles renúncies a les matrícules realitzades, es tornarà a trucar als alumnes a la llista d’espera que hagin obtingut plaça.
Els alumnes seleccionats de la llista d’espera, hauran de fer obligatòriament la matrícula online i realitzar el pagament corresponent durant les 24 hores següents
a la trucada telefònica. Entre 1 i el 2 de setembre caldrà que portin la documentació al centre de manera presencial durant l’horari d’obertura de secretaria
si es troben entre els següents casos de via d’accés:
●
●
●
●
●

Alumnes PFI, PQPI o proves d’accés MENORS 18: fets al curs 2021/2022. Els alumnes de PFI han de portar el CAM.
Homologació: persones que han acreditat la sol·licitud o l'homologació.
Proves d’accés i CAM +18: tant del grau mitjà (majors d’edat) com del grau superior
2º curs altres centres: ÚNICAMENT les persones que comencen el 2º curs venint d’altres centres, que haureu de portar el vostre historial acadèmic. Els
que ja esteu matriculats a 1º (o 2º, si repetiu) a l’INS Poblenou, no cal que veniu presencialment.
Resta alumnat: persones amb la GESO, FPII, títol de grau universitari.

IMPORTANT: L’objectiu de fer les presencials és que en aquests casos necessitem veure el document ORIGINAL d’accés (títols, historial acadèmic, certificat
prova d’accés, homologació, etc.). NO S’ACCEPTARAN CÒPIES.
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MATRÍCULA
ONLINE
CFGM ACO
11
10:00h MATRÍCULA PRESENCIAL GM
PFI
PQPI
PROVA D’ACCÉS MENORS 18

12
MATRÍCULA ONLINE
CFGM SMIX
CFGM GAD

13

14

MATRÍCULA
ONLINE
CFGM GAD

15

19

20

10:00h MATRÍCULA PRESENCIAL GS I
RESTA GM
HOMOLOGACIÓ, PROVES D’ACCÉS
2º CURS ALTRES CENTRES, RESTA
ALUMNAT

MATRÍCULA ONLINE
CFGS CI
CFGS GIVEC
CFGS MIP i MIP DIG
CFGS AIF
CFGS AIF ASSEG.

MATRÍCULA
ONLINE
CFGS AIF
CFGS AIF ASSEG.

21

22

1’

MATRÍCULA ONLINE
CFGM ACO
CFGM SMIX
16

MATRÍCULA
ONLINE
CFGM ACO
CFGM GAD
GFGM SMIX
CFGS DAM
CFGS ASIX
CFGS CI
CFGS GIVEC
CFGS MIP i MIP
DIG

CFGS DAM
CFGS ASIX

18

MATRÍCULA ONLINE
CFGM ACO/CFGM GAD/GFGM
SMIX
CFGS DAM /CFGS ASIX
CFGS CI /CFGS GIVEC
CFGS MIP i MIP DIG
CFGS AIF /CFGS AIF ASSEG.

MATRÍCULA
ONLINE
CFGM ACO
CFGM SMIX

MATRÍCULA
ONLINE
CFGM ACO
CFGM GAD
GFGM SMIX

MATRÍCULA ONLINE
CFGM ACO
CFGM SMIX
CFGM GAD

9

17
MATRÍCULA ONLINE
CFGM ACO
CFGM GAD
GFGM SMIX
CFGS DAM
CFGS ASIX
CFGS CI
CFGS GIVEC
CFGS MIP i MIP DIG
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24

