
 

Convocatòria d'accés i admissió a ensenyaments oficials de Grau de l’ESUPT i l’ESCSET dels 
estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb 
els quals no s'hagin subscrit acords internacionals 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Requisits d'accés 

Per a l'accés a les places convocades en el segon punt d’aquesta convocatòria per aquest procediment 
caldrà complir els requisits següents: 

1. Estar en possessió d'un títol o diploma homologat al títol de Batxiller obtingut o realitzat en sistemes 
educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords 
internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat. Els estudiants 
hauran d'estar en possessió del títol de batxiller o equivalent en el moment d'iniciar el curs acadèmic 
2017-18 

2. Acreditar un nivell de coneixement de català, d'espanyol, d'anglès, segons la titulació sol·licitada, 
que permeti un seguiment adequat dels estudis. Per a cada titulació es publicaran les llengües de les 
quals s'ha d'acreditar competència i el nivell mínim, que haurà de ser equivalent al B2 del Marc 
Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa, sens perjudici de considerar 
altres acreditacions, sempre que se'n pugui comprovar que corresponen a un nivell similar. 

2. Places i llengües requerides. 

Nom oferta 2017-18 

Llengües 
requerides 

per a 
l’accés 

Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" (docència en 
anglès) 

20 Anglès 

Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure 
"Tecnocampus" 

10 
Castellà ó 

català 

Logística i negocis marítims "Tecnocampus" 10 
Castellà ó 

català 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica 
"Tecnocampus" (agrupació) 

10 
Castellà ó 

català 

Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació "Tecnocampus" 10 
Castellà ó 

català 

Enginyeria informàtica / Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" 10 
Castellà ó 

català 

 

  



 

3. Criteris d’admissió 

Es tindran en compte els següents criteris: 

1. La qualificació final obtinguda en el títol, diploma o estudis equivalent al títol de Batxiller. 
2. L'adequació del currículum cursat en els estudis de Batxillerat en relació amb els estudis de 

Grau universitari als quals es vol accedir. 
3. Les qualificacions aconseguides en les matèries cursades en els estudis de Batxillerat en relació 

amb els estudis de Grau a què es vol accedir. 
4. Per tal de determinar el nivell de coneixements i competències assolits pels estudiants en les 

matèries bàsiques més afins als continguts de la seva titulació, es  podran tenir en compte els 
resultats de proves d'avaluació reconegudes internacionalment per a l'accés a l'educació 
superior o podrà realitzar una prova escrita o una entrevista personal als sol·licitants. 

5. Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud amb un escrit o carta de motivació. 

La ponderació de la qualificació final obtinguda en els estudis equivalents al títol de Batxiller tindrà un 
valor, com a mínim, del 60% del resultat final del procediment d'admissió.  

4. Procediment de preinscripció i documentació 

Els estudiants interessats hauran de seguir els següents passos: 

1) Realitzar la preinscripció complimentant la corresponent sol·licitud. 

2) Formalitzar un pagament de 30€ en concepte de presentació de la sol·licitud per transferència 
bancària indicant el seu nom complert a: 

Fundació Privada Mataró-Maresme 

Entitat:  Banc de Sabadell 
B.I.C./Swift:  BSABESBBXXX 
IBAN:   ES34 0081 5375 95 0001097315  

3) Documentació a adjuntar: 

En lliurar la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació:  

• Fotocòpia del DNI o passaport  
• Carta de motivació  
• Fotocòpia del títol de batxiller o equivalent (si l'original no s'ha expedit en castellà, anglès, francès, 
italià o portuguès, haurà d'aportar juntament amb el títol una traducció jurada d'aquest al català, 
castellà o anglès).  
• Fotocòpia de l'expedient acadèmic del batxillerat o equivalent que inclogui totes les qualificacions 
dels dos últims cursos (si l'original no s'ha expedit en castellà, anglès, francès, italià o portuguès, haurà 
d'aportar juntament amb l'expedient acadèmic una traducció jurada d'aquest al català, castellà o 
anglès).  
• Acreditació del nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les Llengües del Consell d'Europa 
de la llengua requerida segons l'estudi. Els interessats que hagin cursat els estudis de batxiller en la 



 

llengua requerida per a l'estudi a què optin quedaran exempts de presentar aquesta acreditació. Si en 
el moment de realitzar la sol·licitud de preinscripció no es pot acreditar encara aquest nivell B2 de la 
llengua requerida, l'estudiant haurà d'adjuntar també una declaració en què manifesti que estarà en 
condicions d'obtenir aquesta certificació abans de l'inici del curs acadèmic 2017-18 .  

Per al castellà, s'acceptaran els certificats DELE (Diploma d'Espanyol com a Llengua 
Estrangera) de l'Institut Cervantes. Més informació: http://dele.cervantes.es/.  

Per al català, s'acceptaran els certificats de nivell intermedi o superior expedits per la 
Direcció General de Política Lingüística. Més informació: 
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm.  

• Potestativament, els resultats de les proves d'avaluació reconegudes internacionalment per a l'accés 
a l'educació superior (SAT, ACT o similars). 

Tot el procés de preinscripció es publicarà a la web del Tecnocampus 
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces/estrangers 

 5. Terminis de preinscripció 

El període de preinscripció per a aquells estudiants que vulguin iniciar els estudis de grau en el curs 

2017-18 s'iniciarà el dia 15 de maig de 2017 i finalitzarà el 15 de juny de 2017 (ambdós inclosos). 

 6. Lloc de presentació 

La documentació s’haurà de lliurar al Punt d’Informació a l’Estudiant del Tecnocampus presencialment 
(Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró –Barcelona-, o es podrà enviar a través del correu electrònic 
pie@tecnocampus.cat 

7. Resolució.  

Les sol·licituds seran resoltes per la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat 

Pompeu Fabra previ informe de la Comissió d'admissió de l’ESUPT o l’ESCSET formada pels següents 

membres: - Director acadèmic - Cap d'estudis dels Graus corresponents- Cap de  Gestió Acadèmica.  

8. Dates de publicació de les resolucions. 

Sol·licituds completades fins el 15 de juny: resolució d'admissió el 5 de juliol. 

9. Reserva de plaça d'admissió.  

Els sol·licitants admesos han d'abonar un pagament de 600 € en concepte de reserva de plaça en els 

estudis de grau sol·licitats en el termini de 10 dies des de la data de resolució de l'admissió. Aquest 

import es descomptarà del preu final de la matrícula i en cap cas serà reemborsable si l'estudiant no 

la formalitza pel motiu que sigui. 

  

http://dele.cervantes.es/
http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm
https://www.tecnocampus.cat/ca/acces/estrangers


 

10. Matriculació.  

Els estudiants admesos hauran de formalitzar la seva matrícula als estudis de grau seleccionats en els 

terminis fixats pel centre que se'ls comunicarà oportunament. 

11. Homologació del títol de batxiller. 

Els estudiants han d'obtenir l'homologació del seu títol o diploma al títol de batxiller com a condició 

perquè la seva matrícula quedi oficialment formalitzada. 

 12. Recursos. 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 

interposar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat Pompeu Fabra en el termini màxim d'un 

mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de la resolució. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dra. Mireia Trenchs Parera 
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica Universitat Pompeu Fabra  
Mataró, 15 de maig de 2017 



Les dades seran incloses en un fitxer de TecnoCampus Mataró-Maresme, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la 

normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepto expressament, via correu postal, 

electrònic o Xarxa social, rebre informació de TCM relativa a les seves funcions, o no accepto    . Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els 

termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Gestió acadèmica de TecnoCampus Mataró-Maresme. 

TecnoCampus Mataró-Maresme. EDIFICI UNIVERSITARI. Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302-Mataró. Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 

Cat08v. 21-11-2016 

 

 

Nom i cognoms:       

DNI:       Telèfon:       

Correu electrònic:       
 

Indica el teu estudi:  

 AdE i GI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Audiovisuals  CAFE 

 AdE i GI (docència en anglès)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Doble AdE+Màrqueting  Doble Turisme+Ade i GI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Doble Fisio+CAFE  Electrònica  Infermeria 

 Informàtica   Logística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Màrqueting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Mecànica  Turisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Videojocs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Doble Informàtica/Videojocs  Multidisciplinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fisioteràpia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

EXPOSO: 

        

        

        

        

        

 

DEMANO:  

      

        

        

        

 

 

 

 

Signatura del sol·licitant 

Mataró,       de/d’                       de 201  

 

DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN (si s’escau)  

        

        



Les dades seran incloses en un fitxer de TecnoCampus Mataró-Maresme, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la 

normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepto expressament, via correu postal, 

electrònic o Xarxa social, rebre informació de TCM relativa a les seves funcions, o no accepto    . Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els 

termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Gestió acadèmica de TecnoCampus Mataró-Maresme. 

TecnoCampus Mataró-Maresme. EDIFICI UNIVERSITARI. Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 

08302-Mataró. Tel. 93.169.65.01. Fax. 93.169.65.05 

Cat08v. 21-11-2016 

 

 

 

RESOLUCIÓ: 
 

Concedir    Denegar       Altres 

 
 
Observacions: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA 
Mataró,     de/d’               de 201 
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