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INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta guia detalla els passos que cal seguir per formalitzar la teva matrícula.  

El primer que hauràs de fer és accedir a SIGMA a través d’aquest LINK 

 

 

  

Una vegada entris a l’aplicatiu trobaràs aquesta pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació: 

  

Per poder accedir a l’aplicatiu necessites el teu usuari i contrasenya que coincideixen amb els del correu electrònic. Si tens problemes 
contacta amb sistemes informàtics o helpdesk@tecnocampus.cat  indicant totes les teves dades i un e-mail alternatiu. 

 

Aquí has d’escollir l’opció Gestions Graus i 
Màsters 

Has de clicar sobre l’opció:  La 
Teva Matrícula i a l’opció Dóna 
d’alta la teva matrícula. 

1 

2 

https://gestioacademicavirtual.tecnocampus.cat/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO&idioma=ca&pais=ES&gu=A
http://estudiants.tecnocampus.cat/logins/
mailto:helpdesk@tecnocampus.cat
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La matrícula consta de 4 passos  
 
Atenció: Si tens algun deute pendent, t’apareixerà una alerta i no podràs continuar la 
matrícula. Posa’t en contacte amb Gestió Acadèmica: lromero@tecnocampus.cat .  
 

Per passar d’un apartat a l’altre, clica el botó Següent que trobaràs a la part inferior de cada pantalla      
(           ) o bé clica sobre el botó amb el nom de l’apartat que es troba a la part superior de cada 
pantalla. 

 

Els 4 passos per completar la matrícula són els següents: 

 

 

 

 

A continuació es descriuen amb més detall. 

PAS 1: Les meves dades personals  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

Si vols modificar les autoritzacions de 
Drets d’imatge  i de Rebre informació 
ho hauràs de fer presencialment a 
Gestió Acadèmica. 
 

1 Comprova les teves dades personals i si veus que no són correctes modifíca-les. Si 
no les pots modificar, contacta amb nosaltres al: http://helpdesk.tecnocampus.cat/  

2 

mailto:lromero@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
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PAS 2: Assignatures a matricular  

 

 

 

Atenció:  Abans de començar aquest pas, cal que prèviament hagis consultat els horaris del teu Grau, on 

estan indicats els codis de les assignatures i el grups corresponents: CALENDARIS I HORARIS . El grup que 

et correspon, d’acord amb el teu Grau, també el trobaràs a l’Annex 2  d’aquest manual. 

El procés a seguir serà el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tens 
reconeixements / 
convalidacions? 

Tens mobilitat? 

Tens 
assignatures 
pendents? 

COMENÇA 

SÍ 

N
O 

SÍ 

N
O 

N
O 

Si tens assignatures pendents cal que abans de tot et 
matriculis d’aquestes assignatures. Vés a la pestanya 
pendents (veure instruccions a continuació, p.6) 
 

Si se t’ha assignat una plaça de mobilitat cal que tinguis a mà 
l’acord acadèmic que vas signar. Vés a la pestanya  programa 
internacional (veure instruccions a continuació, p.6) 
 

Si has demanat prèviament convalidacions i reconeixements 
caldrà que triïs les que vols incorporar. Vés a la pestanya 
convalidacions/reconeixements (veure instruccions a 
continuació, p.6) 
 

 Quan acabis segueix les preguntes 

 Quan acabis segueix les preguntes 

 Quan acabis segueix  

 Vés a la pestanya pla (veure instruccions a continuació, p.7) 
 

SÍ 

http://www.tecnocampus.cat/ca/horaris


                                        

6 
GUIA AUTO-MATRÍCULA 

 

 
 

 
 

 Pestanya de pendents:  Selecciona aquelles assignatures pendents del curs passat que apareixen 
al requadre de sota. Si en seleccionar-les, en alguna de les assignatures, apareix al missatge “no hi 
ha grup disponible”, només per estudiants de l'ESCSET, és perquè aquesta assignatura ha canviat 
de codi. En aquest cas, ves a l’Annex 1 i consulta la taula d’equivalències, apunta el codi nou i 
segueix les instruccions que hi trobaràs a l’annex 1 mateix. És possible que en alguna de les 
assignatures hagis d’especificar el torn d’estudis. En aquest cas consulta l’Annex 2 per saber, 
d’acord amb el teu grau, el grup que et correspon. 
 
 

 Pestanya de programa internacional: En aquesta pestanya trobaràs totes les assignatures que vas 
recollir a l’acord acadèmic signat amb el/la coordinador/a acadèmic/a internacional i que vols 
convalidar amb la teva estada a l’estranger. Comprova que al requadre de baix apareixen totes les 
assignatures que consten en el teu acord acadèmic i afegeix-les. En el cas de que no hi siguin totes 
envia un correu a rrii@tecnocampus.cat especificant-ho i no continuïs la matrícula fins que 
obtinguis resposta per part del departament. 
 
 
 

 Pestanya de convalidacions/reconeixements: En aquesta pestanya apareixen, al requadre de baix, 
totes les assignatures que has demanat prèviament reconèixer o convalidar. Tria aquelles 
assignatures que vols incorporar en aquest curs i afegeix-les. En el cas que aquestes assignatures 
no apareguin fes una incidència a: http://helpdesk.tecnocampus.cat/ especificant-ho. 
Atenció: (1) Si una assignatura susceptible de ser convalidada/reconeguda es matricula fora 
d’aquesta pestanya, s’entén que l’estudiant renuncia a la seva convalidació/reconeixement i 
perdrà per tant aquest dret. (2) És responsabilitat de l’estudiant comprovar quines assignatures té 
dret a ser convalidades/reconegudes per cada curs. En un futur podrien fer-li concòrrer en un 
incompliment de la normativa de progressió d’estudis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
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 Pestanya de pla: En aquesta pestanya apareixen, al requadre de sota i a mode orientatiu, totes les 
assignatures a matricular pel teu grau i curs. D’acord amb el planning del curs que tens previst, 
selecciona una per una totes les assignatures que vols incorporar. Si falta alguna de les assignatures 
que vols matricular, consulta l’oferta d’assignatures al web i apunta el codi de l’assignatura. Torna 
a l’aplicatiu i amb el botó “afegir assignatura” afegeix el codi de l’assignatura que et faltava. 
Si l’assignatura té més d’un grup et demanarà que en seleccionis un, mira en els teus horaris el 
codi de grup correspon. O si t’assigna un grup que no coincideix amb el teu horari selecciona’l i 
canvia’l.  

 

 
 

ASSIGNATURES ANÀLOGUES (només pels estudiants de la doble titulació Fisioteràpia/CAFE) 

 
 Assignatures anàlogues: Són assignatures equivalents en els dos graus de les dobles titulacions (no 

es cursen). A l'hora de fer l'automatrícula aquestes assignatures que tindran el grup 100 s'han de 
matrícular, encara que no es cursin. 
 

 Preu anàlogues: D’aquestes assignatures només es paga el cànon a la UPF. 
 

 
 Qualificació: La qualificació serà la mateixa en les dues assignatures.  
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Què fer si apareixen aquests missatges: 
 

- MISSATGE d’assignatura no col·locada.  

 

Aquest missatge t’apareixerà si no compleixes el règim de progressió. En aquest cas hauràs de 
seleccionar les assignatures que et permetin complir amb el règim de progressió. 

(En el cas que hagis fet una instància de progressió, en el moment que rebem la resolució, es 
procedirà a modificar la matrícula) 

- MISSATGE d’assignatura sense grups disponibles.  

 

Aquest missatge pot ésser degut a diferents factors. En aquest cas, envia un missatge al teu 
cap d’estudis (ESCSET Patricia Crespo: pcrespo@tecnocampus.cat ; ESUPT Montse Rabassa: 
rabassa@tecnocampus.cat ; ESCST Carme Rosell: crosell@tecnocampus.cat) 

 

- MISSATGE problemes de convocatòries exhaurides: 

 
 

 

 

 

En aquest cas, fins que no sol·licitis la cinquena convocatòria i obtinguis la concessió no podràs 
matricular-te.  

http://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus
mailto:pcrespo@tecnocampus.cat
mailto:rabassa@tecnocampus.cat
mailto:crosell@tecnocampus.cat
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PAS 3: Informació de pagament  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1 En cas que tinguis alguna bonificació acreditada amb anterioritat, comprova si es 
reflecteix a la matrícula amb el corresponent descompte econòmic (Família 
nombrosa, Certificat de discapacitat (grau mínim del 33%), Víctima d'actes 
terroristes, Víctima de violència de gènere). 
 
En cas que tinguis alguna Matrícula d’honor al curs anterior, el descompte serà 
automàtic. 
 
En cas que tinguis algun descompte corresponent a altres conceptes (Treballador 
d'una empresa amb conveni amb el Tecnocampus, fill de treballador del 
Tecnocampus, descompte per reconeixement de les pràctiques (únicament en el 
cas dels estudiants de l’ESCSET)) quan acabis de matricular-te i abans de procedir 
al pagament o finançament de la matrícula, caldrà que contactis amb 
http://helpdesk.tecnocampus.cat 
 
En cas de tenir alguna incidència que no et permeti seguir endavant amb la teva 
matrícula, contacta amb nosaltres al http://helpdesk.tecnocampus.cat 
 

2 Tria la forma de pagament especificant a l’aplicatiu si vols fer un pagament únic o 
finançament 0. Si tries aquesta darrera opció, recorda que caldrà comunicar a 
gestió acadèmica: lromero@tecnocampus.cat que t’aculls a aquesta modalitat i 
caldrà adjuntar el formulari corresponent i la documentació indicada al formulari. 
 
Recorda que un cop rebis el correu confirmant que se t’ha concedit el finançament 
haureu de venir presencialment a firmar-lo.  

TERMINI: Fins 20/09 

1 

2 

http://helpdesk.tecnocampus.cat/
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:lromero@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/upload/files/RRHH/Sol.licitud_Sabadell_Consumer.pdf
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PAS 4: Confirmació de matrícula  

 

Atenció:  A partir del moment en que confirmes la matrícula, qualsevol canvi addicional, s’haurà de 

tramitar presencialment a Gestió Acadèmica. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

1 

Comprova que tot estigui correcte i clica a confirmar a peu de pàgina i a imprimir 
l’imprés de matrícula i l’abonaré o abonarés (en cas de que hagis fet 
reconeixements o convalidacions). 
 

2 

Podràs consultar la matrícula en qualsevol 
moment entrant a  consulta la teva matrícula. 
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ANNEX 1: Canvis en els plans d’estudi. Quadres d’equivalències 
d’assignatures  
 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA 
 

Grau de Màrqueting i Comunitats digitals 
 
Estudiants de 2n curs que passen a 3r curs (2016-17) (60 ECTS): 

- Hauran de cursar l’assignatura d’Innovació i desenvolupament en una economia global (es programarà al 
primer trimestre – grup 52 - per ajustar la càrrega docent). 

- No s’han de matricular de Pla de Màrqueting (ja la van cursar al 2014-15) 
 

Estudiants de 3r curs que passen a 4rt curs (2016-17) (54 ECTS): 
- No s’han de matricular d’Innovació estratègica (ja la van cursar al 2014-15) 

 

 
 
Doble Grau de Turisme i GLL / AdE i GI 
 
Estudiants de 2n curs que passen a 3r curs (2016-17) (58 ECTS): 

- No s’han de matricular de Patrimoni cultural (ja la van cursar al 2013-14). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

12 
GUIA AUTO-MATRÍCULA 

 

INDICACIONS DE LA MATRÍCULA D’ANYS ANTERIORS QUE PODEN SEGUIR TENIT VALIDESA 

Els repetidors cal que vigilin amb els canvis de noms de les assignatures. 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA 
 

(Pla 1) Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la innovació (i Pla 9 ADE i GI Semipresencial) 

 
 

Codi Assignatura 
Antiga 

Crèdits Descripció Codi Assignatura Nova Crèdits Descripció Curs 

1003 6 Sistemes d’Informació 1126 6 Eines TIC per a l’Empresa 1 

1009 6 
Emprenedoria i Gestió 
d’Equips 

1127 6 Emprenedoria 1 

1010 6 Anglès comercial 1130 6 Llengua estrangera I 1 

1018 4 
Mètodes quantitatius per a 
la presa de decisions 

1128 4 
Inferència estadística per a la 
gestió empresarial 

2 

1022 6 Anglès per a negocis 1131 6 Llengua estrangera II 2 

1031 6 Anglès empresarial 1132 6 Llengua Estrangera III 3 

1030 6 
Gestió de la qualitat i 
innovació 

1129 6 
Anàlisi i Seguiment de la Gestió. 
Noves tendències 

3 

 

o El codi de l’assignatura de Pràctiques externes és 1037 i del Treball final de grau 1036. 
o Aquells estudiants que els cursos anteriors ja matriculessin l’assignatura de Innovació en una economia global (1026) o la de Noves tendències de 

màrqueting (1028), han de matricular si tenen pendents les assignatures amb els codis antics. En cas contrari cal matricular-les amb els nous codis 
indicats a la web (1133 i 1134). 
 

(Pla 3) Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la 
Innovació 

 
Codi Assignatura 

Antiga 
Crèdits Descripció 

Codi Assignatura 
Nova 

Crèdits Descripció Curs 

6010 6 Anglès I 1130 6 Llengua estrangera I 1 

6020 6 Anglès II 1131 6 Llengua estrangera II 2 

6032 6 Anglès III 1132 6 Llengua Estrangera III 3 

 

o El codi de l’assignatura de Pràctiques externes d’Ade és 1037 i del Treball final d’Ade de grau 1036. 
 

(Pla 5)  Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 

 

Codi Assignatura Antiga Crèdits Descripció Codi Assignatura Nova Crèdits Descripció Curs 

5007 8 Anglès comercial 5049 6 Llengua estrangera I 1 

5038 14 Pràctiques externes 5051 12 Pràctiques externes 4 

5036 6 
Disseny i gestió de la 
innovació 

5052 4 Disseny i gestió de la innovació 4 

 
 (Pla 6)  Grau en Turisme i Gestió del Lleure 

 

Codi Assignatura Antiga Crèdits Descripció Codi Assignatura Nova Crèdits Descripció Curs 

6010 6 Anglès I 1130 6 Llengua estrangera I 1 

6020 6 Anglès II 1131 6 Llengua estrangera II 2 

6032 6 Anglès III 1132 6 Llengua Estrangera III 3 

 

o El codi de l’assignatura de Pràctiques externes de Turisme és 6033 i del Treball final de Turisme de grau 6034. 
 

o El codi de l’assignatura de Pràctiques externes de Turisme és 6033 i del Treball final de Turisme de grau 6034. 
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(Pla 12) Doble titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals 

 

Codi Assignatura Antiga Crèdits Curs Codi Assignatura Nova Crèdits Descripció Curs 

1030 6 5 1129 6 Anàlisi i Seguiment de la Gestió. Noves tendències 5 

5029 4 3 5040 4 Disseny i execució d’una campanya de Màrqueting  

1035 6 5 1035 6 Creació d’empreses innovadores i de base tecnològica 4 

1026 4 5 1134 6 Innovació i desenvolupament en una economia global 3 
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Els repetidors cal que vigilin amb els canvis de noms de les assignatures. 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
 

(Pla 22) Doble titulació Grau en Ciències de l’activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia 

Assignatures canviables pels estudiants de primer  que passen a segon curs i la tenen suspesa 
 

Codi Assignatura Antiga Descripció Codi Assignatura Nova Descripció 

 2005   Activitats aquàtiques 22004  Activitats aquàtiques 

 2006   Fisiologia de l'exercici I 22005  Fisiologia de l'exercici I 

 2007   Manifestacions bàsiques de la motricitat  22006  Manifestacions bàsiques de la motricitat 

 2008   Anàlisi de l'estructura funcional  22007  Anàlisi de l'estructura funcional 

 2009   Esports individuals  22008  Esports individuals 

 2010   Pedagogia i principis didàctics de  22018   Pedagogia i principis didàctics de 

 23001   Anatomia aplicada a la activitat fí 22000  Anatomia humana I 

 23002   Psicologia aplicada a la activitat  22002   Psicologia aplicada a la activitat 

 23008   English for health and exercise sci 22010  English for health and exercise sci 

2025 
Legislació, direcció i gestió de l’esport 

( Bioética y legislació 23010) 
22011 Legislació, direcció i gestió de l’esport 
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ANNEX 2: Grups de plans d’estudi per assignatures  
 

 ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA 

(En la casella horaris de cada assignatura trobaràs el grup) 
 

- Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació  
 

Grup A de matí número de grup 1 o 12 o 16 o 17 
Grup B de matí número de grup 2 o 12 o 16 o 17 
Grup de tarda número de grup 3 o 35 o 38 
 

- Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès)  
 

Grup de matí número de grup 9 
 
- Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació(*) 
 

 Grup 7 o 16 o 17 o 67  
 
– Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
 

Grup 5 o 38 o 51 (grup A) o 52 (grup B) o 53 o 58 
 

En particular per l’assignatura d’ Innovació i desenvolupament en una economia global (5024) (de la que s’han 
programat grups extraordinaris): 

 

 
S’impartirà la docència en el 1r Trimestre (tot i 

que la matrícula apareixerà 3r Trim) 
S’impartirà la docència en el 3r 

Trimestre 

2n curs  Grup 5 

3r curs Grup 53  

 
 - Grau en Turisme i Gestió del Lleure 
 

Grup 6 o 16 o 67 
Per aquells estudiants repetidors de les assignatures 6003, 6006 i 6009 el trimestre de matriculació no coincideix 
amb el trimestre d’impartició de la docència que són 3r trimestre, 1r trimestre i 2n trimestre respectivament 
(consulteu horaris). 

 
 - Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (semipresencial) 
 

Grup 4 o 34 o 35 o 38 
 

- Doble titulació Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals(*) 
Grup 8 o 35 o 38 o 58 o 81 (grup A) o 82 (grup B) 

 
 – Grau en Logística i Negocis Marítims 

Grup 11 
 
(*) – Grup 100 correspon a assignatures sense docència (Assignatures anàlogues/ equivalents entre plans). 
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ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
 

- Grau en Ciències de l’activitat Física i de l’Esport (CAFE) 
 

 Per l’assignatura Fisiologia de l'exercici II (2018): 
 

 1r Trimestre 3r trimestre 

1r curs  Grup 1 

2r curs Grup 2  

 

 L’assignatura Pedagogia i principis didàctics de l’activitat física i de l’esport (2010), només té places pels 
alumnes propis repetidors (3r trimestre). 
 

 - Grau en Infermeria 
 

 Per l’assignatura Fisiopatologia I (4013): 
 
 
 
 
 

(!!) - Els estudiants de segon curs heu d’escollir l’assignatura 4013 i seleccionar el Grup 2  

 1r Trimestre 3r trimestre 

1r curs   Grup 1 

2r curs Grup 2(!!)   
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- Doble titulació Grau en Ciències de l’activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia(*) 

 

codis 2n. Curs crèdits   caràcter 

22012 Esports col·lectius I 6 O 

22013 Sociologia i Història de l'activitat física i de l'esport 6 B 

22014 Biomecànica de l'activitat física i de l'esport 6 B 

22015 Metodologia de la investigació i bioestadística 6 B 

22016 Teoria i pràctica de l'entrenament I 6 O 

22017 Fisiologia de l'exercici II 6 B 

22009 Anatomia humana II*1 8 B 

22019 Advance English in Health Science 3 B 

22020 Fonaments de fisioteràpia 10 O 

22021 Fisioteràpia músculoesquelètica  10 O 

22022 Farmacologia i nutrició 6 O 

22060 Metodologia de la investigació i estadística en l'activitat física i l'esport*2 6 B 

22061 Biomecànica*2 6 B 

22063 Nutrició i ajudes ergogèniques*2 6 O 

22062 Fisiologia de l’exercici*2 6 B 

22064 Teoria i pràctica de l'entrenament*2 6 O 
 

 
Els alumnes de segon curs de la Doble titulació de Grau en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat física i l’esport 
(CAFE), s’han de matricular de les següents assignatures del pla d’estudis: 
 
*1 Els alumnes de 2º curs s’han de matricular en el grup 2 (que s’imparteix al 1º trimestre). 
De totes aquestes assignatures, només cursaran las 11 primeres, amb un total de 73 crèdits, les altres assignatures 
corresponen a les anàlogues. 
 
*2Assignatures anàlogues, amb un import corresponent al cànon de preu públic de 6,40 € el crèdit. 
(*) – Grup 100 correspon a assignatures sense docència (assignatures anàlogues/equivalents entre plans). 
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 ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA  
 

 
- Graus: Enginyeria  Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria  Mecànica, Enginyeria Informàtica de Gestió 

i Sistemes d’Informació i Disseny i Producció de Videojocs:  

Cal matricular a l’únic grup disponible de les assignatures, el grup 1. I en el cas que aparegui la possibilitat 

d’escollir grup d’alguna assignatura, cal consultar els horaris i decidir quin grup es prefereix 

- Grau en Mitjans Audiovisuals 

Cal escollir grup  i tenir en compte que el grup 1 és el grup de matí i el grup 2 és el grup de tarda 
 

 

 

 


