
Comprova que el teu PC compleix tots els

requisits necessaris per a formalitzar la

matrícula per Internet a la web d’e-Secretaria

(https://esecretaria.upc.edu)1.

Consulta els horaris de les assignatures al

web del màster:

• Pla 2013

En el cas d’estudiants de plans d’estudi

anteriors, d’acord amb el procés d’extinció

del Pla d’estudis, no hi ha programada

docència (només dret a examen).

Podràs consultar l’ordre de matrícula a e-

Secretaria el dia 17 de juliol, a partir de les

14:00 h.

Si tens dret a descomptes sobre el preu de

la matrícula, has de lliurar a

Gestió Acadèmica del

Centre la documentació

acreditativa. A partir del 20

de juliol, podràs consultar a e-

Secretaria els descomptes que hagis

acreditat.

Si vols domiciliar el pagament de la

matrícula has de lliurar l’ordre SEPA a

Gestió Acadèmica (informa’t al web).

Si no presentes la documentació, hauràs d’abonar

la totalitat de la matrícula i sol·licitar, si escau, la

devolució dels preus públics.

Si has triat fer el pagament de la matrícula

“en efectiu”, has d’imprimir-la i portar-la a
qualsevol oficina de Catalunya Caixa
(antiga Caixa de Catalunya) en el termini
màxim de 5 dies naturals per liquidar-ne
l’import.

Un cop finalitzada la teva matrícula, si

t’adones d’algun error pots presentar una
instància a través d’e-Secretaria en el

termini fixat en el calendari acadèmic
(consulta la web del màster ).
1 Si no disposes de la connexió necessària, pots fer

la matrícula per Internet a l’aula informàtica S6 de

la planta -1 de l’EUETIB, el dia i hora assignats en

l’ordre de matrícula.

El dia de matrícula per Internet fixat pels 

estudiants  de Màster antics és el 23 de juliol. 

L’ordre de matrícula indica el
dia i hora a partir del qual et
podràs matricular. Tanmateix,
podràs efectuar-la fins les 23:59
hores del dia 23 de juliol.

Podràs resoldre qualsevol dubte
relacionat amb la matrícula per
Internet durant els dies de
matriculació trucant al número de

Telèfon de Suport 93 4137500
(horari d’atenció de 9:00 a 18:30h)

Recorda que la matrícula és un dels

actes acadèmics més importants del

curs i que tu ets responsable de la teva

matrícula.
El fet de formalitzar la matrícula obliga a
l’abonament del seu import.

•Si ets estudiant nou de Preinscripció de Grau o estudiant de Màster, hauràs de realitzar la matrícula presencialment al Centre, els dies fixats en el corresponent calendari acadèmic. 

Abans de la matrícula

Durant la matrícula

Després de la matrícula

AQUESTA TARDOR, MATRICULA’T DES DE QUALSEVOL LLOC
Només necessites un ordinador amb connexió a Internet

Planifica la matrícula amb el teu
tutor o tutora
Has de formalitzar la matrícula d’acord amb

les indicacions del full de tutorització de

matrícula signat pel tutor o tutora.

En cas contrari, la matrícula podrà ser

modificada automàticament.

 L’estudiant o estudianta o bé el seu
tutor o tutora, ha de fer arribar a Gestió
Acadèmica EUETIB el full de tutorització
de matrícula abans del 23 de juliol.
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 Si ets estudiant de Màster nou de
Preinscripció, hauràs de realitzar la
matrícula presencialment al Centre el
dia 4 de setembre, de 10:00 a 13 hores
a la sala BB4 de la biblioteca de

l’EUETIB.

https://energia.masters.upc.edu/estudis/assignatures/horaris
http://www.euetib.upc.edu/els-estudis/informacio-per-a-la-matricula/pagament-domiciliat-de-la-matricula

