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Màster Cronicitat i Dependència 
 

Procediment de preinscripció i matriculació 
 

 

 
Preinscripció 

 
 
1. Comprova que acompleixes els requisits d'admissió i que tens la 
documentació per poder-hi accedir 
Consulta aquí els requisits d’accés. 
 
2. Fes la preinscripció: període obert a partir del mes de gener 
Pots preinscriure't en aquesta mateixa web, en els terminis de preinscripció 
establerts, a través d'aquest formulari on-line, adjuntant la documentació 
sol·licitada, fent-la arribar per correu postal o personalment a Gestió Acadèmica 
del Tecnocampus. 

 
3. Fes la pre-matrícula 
Un cop hagis confirmat la teva admissió (Gestió Acadèmica es posarà en contacte 
amb tu), hauràs de fer una pre-matrícula que consisteix a avançar 600€ del preu 
final de la matrícula (no reemborsables en cap cas, ni traslladables a altres anys 
acadèmics). 
El pagament es farà a través d’un ingrés bancari al compte següent: 
TECNOCAMPUS: BANKIA - Nº Compte : 2038/6697/75/6000057398 
CODI SWIFT BIC: CAHMESMMXXX 
CODI IBAN : ES42 2038 6697 7560 0005 7398 
 

 

 
 
Formalització de la matrícula 

 
 
4. Lliura la documentació original 
La teva admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la 
documentació que has presentat. Per tant, hauràs de presentar la documentació 
original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per la 
preinscripció. Si no presentes els originals, no et podràs matricular. 
 
5. Matricula't  
 
Prèviament a la matrícula, has de fer una tutoria amb la directora de l’ESCS.  
Per tal de demanar dia i hora t’has de posar en contacte amb la Secretària de 
Centre. Una vegada hagis fet la tutoria, ja podràs contactar amb Gestió 
Acadèmica per tal de procedir a la matriculació. Consulta la documentació 
necessària. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecnocampus.cat/ca/inscripcio-master-cronicitat
mailto:mromeu@tecnocampus.cat
mailto:mromeu@tecnocampus.cat
mailto:rlozano@tecnocampus.cat
mailto:rlozano@tecnocampus.cat
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Requisits d’accés 
 
L’accés al màster universitari podrà ser: 
 
* Accés amb títol universitari oficial espanyol: 
Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol 
universitari oficial de grau o bé llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer 
tècnic o arquitecte tècnic. Més informació sobre la documentació a aportar. 
 
* Accés amb títol universitari de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES): 
Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol 
universitari expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu 
d'educació superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster 
universitari. Més informació sobre la documentació a aportar. 
 
* Accés amb un títol universitari aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior 
(EEES): Més informació sobre la documentació a aportar. 
Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol 
universitari expedit per una institució d'educació superior de fora de l'espai 
europeu d'educació superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de 
màster universitari. En aquest cas, poden accedir sempre que obtinguin 
l'homologació prèvia a un títol que hi tingui accés o bé, sense homologació, amb 
la comprovació que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als 
títols estatals de grau i que faculten en el país que va expedir el títol per a accedir 
a estudis de postgrau. Si accedeixen sense homologació d'estudis previs, hauran 
de lliurar una sol·licitud d'accés al màster amb estudis de fora del EEES en el 
moment de la pre-matrícula. 
 
L'acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l'homologació del 
títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar 
ensenyaments de màster. 

Documentació preinscripció 
 
La informació necessària per efectuar la preinscripció és la següent: 
 
1. Currículum vitae 
Màxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta 
 
2. Carta d’expectatives 
Explicació de la motivació per a cursar aquest màster (Màxim 1 pàgina en format 
Word, PDF o similar. Format A4 o Carta). 
 
3. Fotocòpia del DNI o Passaport 
 
4. Fotocòpia del títol o resguard 
 
5. Fotocòpia del certificat acadèmic  
 
La documentació de preinscripció s’ha d’adjuntar en el moment de fer la 
preinscripció online o presentar-se presencialment. No obstant, s’haurà de 
presentar la documentació original tal i com es requereix a continuació per 
formalitzar la matrícula oficialment. 
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Documentació necessària per matricular-se 
 
Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre el lloc, 
data i els horaris d'entrega de la documentació que cal presentar per formalitzar 
la matrícula: 
 

1. Títol universitari o resguard d'expedició: original i fotocòpia (o 
fotocòpia degudament compulsada). Això ho hauràs de fer abans de 
formalitzar la matrícula al mes de juliol o setembre, directament a 
Gestió Acadèmica (admissions Màsters). 

2. Certificat acadèmic: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament 
compulsada)  

3. DNI, passaport o NIE:  original (o fotocòpia degudament compulsada) 
4. Bonificacions: si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, 

has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu. 
5. Si la universitat d’origen és de fora de l’estat espanyol cal un certificat 

que ha d'omplir la universitat d'origen on consti que amb la titulació 
que aporta el candidat, podria accedir a estudis de màster al seu país 
d'origen. 

6. Fotografía tamaño carnet en papel o en formato digital (JPG o similar) 

 
 
Molt important: Informació sobre títols i certificats acadèmics no expedits per 
un estat membre de la Unió Europea. 

 
Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre 
de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein  o Suïsa), caldrà que facis 
tots els tràmits de legalització d'ambdòs documents (Postil·la de la Haia). Aquest 
procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja 
que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona. 

 

 
 
Més informació: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanol

esenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx  
 
Si el teu país no apareix en aquest enllaç, els documents hauran d'estar legalitzats 
per les autoritats següents: 
- El ministeri d'educació o equivalent del país d'expedició del document. 
- El ministeri d'Afers Exteriors o equivalent del país d'expedició del document.  
- L'ambaixada o el consolat espanyol de la teva ciutat. 
És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics 
universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, 
portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor 
oficial. 

 
Tens algun dubte? 
 
Posa’t en contacte amb nosaltres: 
mastercronicitat@tecnocampus.cat 
Tel. 93 169 65 01  

 
 

 

http://www.upf.edu/postgrau/matriculacio/bonificacions_cat.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx
mailto:mastercronicitat@tecnocampus.cat
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