
Guia de Processos: 

 

 

Procés de 
Matriculació  
 

 

 

 

 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) imparteix els estudis del Grau 
d’Infermeria. Al finalitzar els seus estudis els alumnes reben el títol oficial 
conforme a l’obtenció dels coneixements propis del Títol de Grau d’Infermeria. 
En les properes pàgines trobareu la definició dels diferents processos a seguir 
per part de l’administració de l’ ESIM en processos d’emissió de Titulacions. 
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Matriculació 
El procés de matriculació 

Recursos:   

Humans: 

- Secretaria del Centre 
- Cap d’Administració 

 

Indicadors a recollir:  

Entre parèntesi, els punts del procés corresponents. En negreta els indicadors 
públics de la titulació. 

 
Objectiu 

 
Indicador 

 
Estàndard 

Promoció de l’ESIM 
 
 

S’han realitzat les 
jornades de portes 
obertes? (Sí/No). 

 
Sí 

 
 

 

S’ha tingut un estand al 
Saló de l’Ensenyament? 

(Sí/No). 

 
Sí 

Anàlisi de les dades 
d’Accés i Matrícula 

 
 

Ràtio demanda en 
primer opció/oferta de 

places. 

 

 
 
 

Nota de tall (PAU, 
CFGS/FP). 

 

 
 
 

Percentatge 
d’estudiants segons 
via d’accés (PAU, FP, 

+25, altres). 

 

 
 

 

Percentatge d’estudiants 
en primera opció per la 

via PAU. 

 

 Nota de tall. 
 
 

 

 
 
 

Nota mitjana d’accés.   

 Percentatge d’estudiants 
amb nota d’accés ≥7. 
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Perfil sociodemogràfic 
 
 

Titularitat del centre de 
secundària de 
procedència. 

 

 Nivell d’estudis dels 
pares 

 

 

 Sexe i procedència 
(Cat., Esp., Extr.) 

 

 

 

 

Passos del Procés 

1. Promoció exterior dels estudis d’infermeria ESIM . 
 

- Data:  Segon trimestre. 
 

- Responsables:  Direcció. 
 

- Descripció: Les jornades de portes obertes i la presència en fires com el Saló de 
l’Ensenyament són part essencial de la promoció de l’ESIM. La direcció és la 
responsable darrera de la realització d’aquestes activitats. 
 
 

2. Resolució de consultes i dubtes dels interessats . 
 

- Data:  Tot l’any. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  La Secretaria rep i dóna resposta a les consultes dels interessats en 
conèixer les condicions i característiques dels estudis de Grau d’Infermeria de l’ESIM. 
Aquesta atenció es realitza per via presencial, telefònica i per correu electrònic.  

 

3. Rebuda del calendari i planificació de la preins cripció universitària. 
 

- Data:  En rebre el calendari. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció: La Secretaria del Centre rep el calendari oficial de preinscripcions i 
matriculacions de l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU). En base a aquests horaris es 
fixen i planifiquen les matriculacions de juliol i setembre i els passos associats que es 
detallen en els propers passos.  

 
 

4. Recepció dels resultats en Primera Assignació. 
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- Data:  Mitjans de Juliol (segons calendari OAU). 

 
- Responsables:  Secretaria del Centre. 

 
- Descripció:  ESIM rep el llistat amb els estudiants assignats en primera preferència al 

grau d’infermeria. Des de Secretaria es procedeix a notificar aquests estudiants la data 
de matriculació fixada en que han de venir a l’ESIM, la informació requerida i el preu 
dels estudis.  
 

 
5. Període de matriculació en primera assignació. 

 
- Data:  En les dates assignades. 

 
- Responsables:  Secretaria del Centre. 

 
- Descripció:  L’alumne arriba a la Secretaria de l’ESIM a l’hora assignada i es fa la 

recollida de la documentació, emplenament de formularis de dades corresponents i la 
petició d’uniforme. S’entrega als estudiants matriculats un abonaré bancari que hauran 
de pagar en les 72 hores posteriors. El darrer dia de període s’efectua la matrícula dels 
estudiants en altres preferències que han realitzat assignació definitiva a l’ESIM. 

 
 

6. Tramesa del llistat de matriculats a UPF i segui ment. 
 

- Data:  En tancar el període de matriculació. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre i Cap d’Administració.  
 

- Descripció: La secretaria del centre tramet a la UPF el llistat amb el total d’alumnes 
que han realitzat la matriculació del total d’alumnes presents al llistat de primera 
assignació i assignacions definitives. Amb posterioritat el cap d’administració ha 
d’efectuar el seguiment dels pagaments dels estudiants matriculats, elaborant un llistat 
d’estudiants al corrent de pagament. 
 
 

7. Recepció dels resultats en segona assignació. 
 

- Data:  Finals de Juliol (segons calendari OAU). 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  ESIM rep el llistat amb els estudiants de segona assignació al grau 
d’infermeria. Des de Secretaria es procedeix a notificar aquests estudiants la data de 
matriculació fixada en que han de venir a l’ESIM, la informació requerida i el preu dels 
estudis.  

 

8. Període de matriculació en segona assignació. 



 

 

6 

 
- Data:  En les dates assignades. 

 
- Responsables:  Secretaria del Centre. 

 
- Descripció:  L’alumne arriba a la Secretaria de l’ESIM a l’hora assignada i es fa la 

recollida de la documentació, emplenament de formularis de dades corresponents i la 
petició d’uniforme. S’entrega als estudiants matriculats un abonaré bancari que hauran 
de pagar en les 72 hores posteriors.  

 

9. Tramesa del llistat de matriculats a UPF i segui ment. 
 

- Data:  En tancar el segon període de matriculació. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre i Cap d’Administració.  
 

- Descripció: La secretaria del centre tramet a la UPF el llistat amb el total d’alumnes 
que han realitzat la matriculació del total d’alumnes presents al llistat de segona 
assignació. Amb posterioritat el cap d’administració ha d’efectuar el seguiment dels 
pagaments dels estudiants matriculats, elaborant un llistat d’estudiants al corrent de 
pagament. 
 

 

10. Recepció dels resultats de al primera reassigna ció. 
 

- Data:  Setembre (segons calendari OAU). 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  ESIM rep el llistat amb els estudiants reassignats al grau d’infermeria. Des 
de Secretaria es procedeix a notificar aquests estudiants la data de matriculació fixada 
en que han de venir a l’ESIM, la informació requerida i el preu dels estudis.  

 
 

11. Període de matriculació en primera reassignació . 
 

- Data:  En les dates assignades. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  L’alumne arriba a la Secretaria de l’ESIM a l’hora assignada i es fa la 
recollida de la documentació, emplenament de formularis de dades corresponents i la 
petició d’uniforme. S’entrega als estudiants matriculats un abonaré bancari que hauran 
de pagar en les 72 hores posteriors. 

 
 

12. Tramesa del llistat de matriculats a UPF i segu iment. 
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- Data:  En tancar el període de matriculació. 

 
- Responsables:  Secretaria del Centre i Cap d’Administració.  

 
- Descripció: La secretaria del centre tramet a la UPF el llistat amb el total d’alumnes 

que han realitzat la matriculació del total d’alumnes presents al llistat de primera 
assignació. Amb posterioritat el cap d’administració ha d’efectuar el seguiment dels 
pagaments dels estudiants matriculats, elaborant un llistat d’estudiants al corrent de 
pagament. 

 

13. Recepció dels resultats de la segona reassignac ió. 
 

- Data:  Setembre (segons calendari OAU). 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  ESIM rep el llistat amb els estudiants reassignats al grau d’infermeria. Des 
de Secretaria es procedeix a notificar aquests estudiants la data de matriculació fixada 
en que han de venir a l’ESIM, la informació requerida i el preu dels estudis.  

 

14. Període de matriculació en segona reassignació.  
 

- Data:  En les dates assignades. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre. 
 

- Descripció:  L’alumne arriba a la Secretaria de l’ESIM a l’hora assignada i es fa la 
recollida de la documentació, emplenament de formularis de dades corresponents i la 
petició d’uniforme. S’entrega als estudiants matriculats un abonaré bancari que hauran 
de pagar en les 72 hores posteriors. 

 
 

15. Tramesa del llistat de matriculats a UPF i segu iment. 
 

- Data:  En tancar el període de matriculació. 
 

- Responsables:  Secretaria del Centre i Cap d’Administració.  
 

- Descripció: La secretaria del centre tramet a la UPF el llistat amb el total d’alumnes 
que han realitzat la matriculació en segona reassignació. Amb posterioritat el cap 
d’administració ha d’efectuar el seguiment dels pagaments dels estudiants matriculats, 
elaborant un llistat d’estudiants al corrent de pagament. En casos excepcionals de 
places vacants es faria una tercera reassignació seguint el mateix procediment que les 
anteriors.  
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16. Confirmació llistat alumnes matriculats i al co rrent de pagament. 
 

- Data:  Setembre. (independent de les reassignacions) 
 

- Responsables:  Cap d’Administració. 
 

- Descripció:  El llistat d’alumnes matriculats i al corrent de pagament es actualitzat per 
part del cap d’Administració de forma periòdica. La Secretaria utilitza aquest llistat per a 
citar els alumnes i que aquests signin el full de confirmació de matrícula. A continuació 
es fa entrega als alumnes del material del curs (uniforme, carpeta i agenda).  

 

 


