
Davant la matrícula del proper quadrimestre de primavera 2014/15-2 (dies Dijous 12 i Divendres 13 de 

Febrer de  2015), podreu fer la matrícula per INTERNET o bé presencialment al centre. 

 

  Cal que tingueu present: 

 

* L'hora i el dia assignat, el podreu consultar tant a "e-secretaria" , apartat de Matrícula "Condicions de 

Matrícula " , com a la web i taulers d'anuncis de la Faculta, ja disponible. 

* Podreu realitzar la matrícula per internet des de l'hora assignada fins a les 23:59 h. del mateix dia i si 

teniu qualsevol tipus de descompte , confirmar que el teniu incoporat abans del dia assignat, així com si 

heu de sol·licitar autoritzacions per matricular un nombre inferior o superior de crèdits als 36 crèdits 

permesos per quadrimestre. 

*  Recordeu també, comprovar el vostre "*POTENCIAL*" de matrícula per assabentar-vos de les 

assignatures de les quals us podreu matricular, una vegada hagi finalitzat el període d'avaluacions i 

abans de la vostra matrícula.  

* També aprofitar per recordar-vos que abans de formalitzar la matrícula per internet, hauríeu de fer 

una prova a e-secretaria per tal de comprovar la comptabilitat del vostre ordinador i animar-vos a 

realitzar la vostra matrícula mitjançant aquesta eina que posem a la vostra disposició.  

* Durant el procés de matrícula (Dies 12 i 13 de Febrer 2015), i per tal de facilitar aquest procés, el 

Servei de Gestió d'Atenció a l'Usuari (Gestió Acadèmica), no trametrà cap dels documents següents: 

 

    - Certificats d'Alumne 

    - Sol·licituds de Títols Acadèmics 

    - Sol·licituds de Canvi d'estudis 

    - Certificats d'Especialització 

    - Entrega de Títols Oficials 

 

A més, si vols fer el pagament de la teva matrícula domiciliada o fraccionada, és imprescindible 

emplenar i  lliurar a Gestió Acadèmica de l'FNB una ordre SEPA de domiciliació signada pel titular del 

compte i l'estudiant, abans de realitzar la teva matrícula. Per accedir i imprimir l'ordre de 

domiciliació  has d'entrar a la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu ->Comptes bancàries).   

Aquí podràs consultar la informació que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat ha preparat 

sobre "SEPA-IBAN Ordre de domiciliació" (http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-

matricula/sepa-iban-ordre-de-domiciliacio/).  

 

Si detecteu alguna errada, comuniqueu-la a la Secretaria amb la suficient antelació (Telèfon Secretaria: 

94/401.79.40) 
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