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PROCÉS DE MATRICULACIÓ
2019/2020

INFORMACIÓ GENERAL  



 Sala Polivalent (accés i lliurament de carpetes UPC)

 Aules informàtiques A2: Documentació + Matrícula

 Aules d’estudi A4: Foto + Carnet UPC



Matrícula 2019/2020

2 Entrega de documentació

1
Preparació prèvia de la 
matrícula

3 Automatrícula

4 Recollida carnet UPC
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Des e-secretaria

• Obtenir nom d’usuari i contrasenya a la UPC

• Introduir dades personals

• Establir la forma de pagament

• Si no ho heu fet, ara disposareu d’una nova oportunitat

1.0
Prepara la matrícula: registre

Requisit imprescindible
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• Si teniu nacionalitat espanyola i heu fet les PAU, només heu de 
portar el DNI

• Si sou estrangers, fotocòpia del NIF, NIE o Passaport. 
(Documentació vigent)

• Si matriculeu a una altra persona, l’autorització.

• Accés per canvi de grau i/o universitat: trasllat d’expedient

• Ordre SEPA signada, en cas de pagament domiciliat. 

1.1
Prepara la matrícula: 
identificació
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• Família nombrosa

• Certificat de Matrícula d’honor (només les obtingudes fora

de Catalunya) o premi extraordinari de batxillerat. Premi

olimpíada de coneixement

• Certificat del grau de discapacitat

• Ser víctima d’actes terroristes (inclosos cònjuge, fill o filla)

• Ser víctima de violència de gènere

1.2
Prepara la matrícula: 
deduccions
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Per fer la matrícula condicional de becari: (arriba telemàticament
de preinscripció), no cal presentar res avui. 

Un cop matriculats haureu de sol·licitar la beca MECD

1.3 Prepara la matrícula: beca



• Cal matricular el quadrimestre 1A.

• Hi ha 5 horaris de matí de 8h a 14h (10-50) i 1 de tarda
de 14h a 20h (60).

• El grup 50 s’imparteix en castellà.

• Matricular grups de teoria i laboratori relacionats

• Grup d’assignatura de Teoria (FDF, AL, CAL) Desenes 10, 20,

30, 40,...

• Grup d’assig. amb Laboratori (FDE, FO) Subgrups 11, 13, 21,

33,

10  11, 13 20  21, 23 30 31, 33,...

 Matricular el mateix grup i subgrups en totes les
assignatures

2
Horaris
GRETST
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• Cal matricular el quadrimestre 1A.

• Hi ha 1 horari, bàsicament de matí de 8h a 14h, encara que
hi ha algun subgrup de laboratori per la tarda (dilluns de
14h a 16h).

• Les assignatures de teoria (F, C, ALN) s’han de matricular al
grup 10

• Matricular les assignatures amb laboratori (APR i CCE) en el
mateix subgrup (11, 12 o 13).

2
Horari
GREELEC
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2 3 Automatrícula



IMAT: Seminari d’Introducció a les Matemàtiques

• Demanar plaça en el moment de la matrícula (enquesta)

• Publicació 1r llistat d’admesos: 22 de juliol

• IMPRESCINDIBLE: Petició de modificació de matrícula
( https://esecretaria.upc.edu, escollint instàncies > sol·licitud > afegir

assignatures i afegir l’assignatura de 2 crèdits (codi 230316): del 22 al

25 de juliol

• 2n llistat: 26 juliol

• IMPRESCINDIBLE: Petició per e-secretaria: fins el 29 juliol

2 3 Automatrícula

https://esecretaria.upc.edu/


• Només els estudiants que han vingut a fer la 
matrícula

• Aules d’estudi A4
• Si no heu pujat la foto us en faran una.
• Punt de recollida únic Campus Nord
• Banco Santander

3

4 Recollida carnet UPC

4.1. 
Fotografia

4.2. Recollida
carnet UPC



22



e-Secretaria Secretaria Oberta

2



Planificador d’horaris


