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1.	 Quan	m’he	de	matricular?

una vegada se t’hagi assignat plaça universitària al TecnoCampus, rebràs a l’email que tens 
informat en el Portal d’Accés a la universitat un correu electrònic de benvinguda amb el dia i 
hora de matrícula que se t’ha adjudicat.

També pots consultar el dia i hora de matrícula al cercador que trobaràs a  
tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces.

2.	 M’han	assignat	plaça	al	TecnoCampus,	però	que	he	de	fer	si	no	he	rebut	el	correu	
electrònic	amb	la	cita	per	venir	a	matricular-me?

Consulta el cercador de cita i vine el dia i hora que t’indica. Si en el cercador tampoc no et 
trobes, recorda que els dies de matrícula dels assignats en 1a preferència són diferents dels dies 
de matrícula dels assignats de la 2a a la 8a, consulta el calendari de matrícula segons la teva 
assignació.

3.	 He	estat	admès	amb	estudis	universitaris	iniciats.	Quan	podré	fer	la	matrícula?

El servei de Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb tots els admesos per correu electrònic 
per gestionar la matrícula al mes de setembre. També es posarà en contacte amb els estudiants 
pendents de resoldre, una vegada el coordinador faci arribar l’estudi de reconeixement.

En cas que no disposis de la informació sobre les teves convalidacions, posa’t en contacte amb 
gestió acadèmica.

Recorda que en cas que hagis superat més assignatures i les vulguis reconèixer, hauràs 
d’aportar un nou certificat de notes i els programes d’aquestes assignatures a tot tardar fins 
al 20 de setembre.

4.	 Com	m’he	de	matricular?

la matrícula es farà presencial el dia i hora que t’hagin assignat. Consulta a la web tota la 
informació sobre la matrícula a tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces.

5.	 Com	funcionen	les	assignacions	i	reassignacions,	i	la	matrícula	corresponent	a	cada	una?

Consulta tota la informació sobre el funcionament de les assignacions i reassignacions i la seva 
matrícula corresponent en el següent enllaç del Canal universitats: https://universitats.gencat.
cat/ca/preinscripcions/assignacions/

6.	 Si	no	es	fa	la	matrícula	el	dia	assignat,	què	pot	passar?

Es perd la plaça. Si et trobes en aquest cas has de contactar urgentment amb Gestió acadèmica.

7.	 He	sol·licitat	la	Verificació	de	la	qualificació	o	la	Nova	correcció	de	matèries	de	les	PAU.	
Com	afecta	la	meva	assignació	o	matrícula?

Consulta en el següent enllaç el funcionament si demanes revisió: https://universitats.gencat.
cat/ca/proves-acces-PAu-PAP/resultat-PAu/resultats-revisio/

https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces
https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces/quan-has-de-venir
https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces/quan-has-de-venir
https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/
mailto:sga@tecnocampus.cat
mailto:sga@tecnocampus.cat
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/resultats-revisio/
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/resultat-PAU/resultats-revisio/
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8.	 No	puc	venir	presencialment	a	fer	la	matrícula,	què	puc	fer?	Pot	venir	algú	altre?	

Pot venir una altra persona amb una autorització teva. la persona autoritzada ha deportar el 
seu DNi original i una fotocòpia del teu DNi. Descarrega’t la autorització en el següent enllaç 
(apartat: En cas de delegar la matriculació en algú diferent de l’estudiant).

9.	 No	puc	venir	presencialment	a	fer	la	matrícula	i	tampoc	puc	autoritzar	ningú.	Què	puc	fer?

Posa’t en contacte el més aviat possible amb el Punt d’informació a l’Estudiant. Serà necessari 
la justificació del motiu.

10.	 Puc	venir	acompanyat	a	formalitzar	la	matrícula?

Per formalitzar la matrícula, només podrà accedir al recinte l’estudiant, excepte si aquesta 
necessita assistència (persones amb necessitats específiques).

En el cas de sol·licitar finançament, l’estudiant podrà venir acompanyat de la persona que 
finançarà la matrícula. S’habilitarà un espai específic per a aquests acompanyants.

11.	 Quina	documentació	he	de	portar	per	matricular-me?

Tens la relació detallada de la documentació necessària a l’apartat de la web matrícula

de nou accés: Què has de portar?

12.	 Puc	no	matricular-me	de	tots	els	crèdits	de	primer?

Si estàs treballant o compleixes els supòsits contemplats a la normativa sobre la regulació de la 
modalitat de dedicació a l’estudi a temps parcial, pots sol·licitar matricular-te a temps parcial i 
només et matricularàs de la meitat dels crèdits. Consulta el procediment per sol·licitar-ho en el 
següent enllaç. la resolució no és automàtica. Gestió Acadèmica et matricularà de la totalitat 
dels crèdits fins que no tinguis la resolució de la teva sol·licitud.

13.	 Si	hi	ha	l’opció	de	torn	de	matí	i	de	tarda,	a	quin	torn	aniré?	Es	pot	triar?

les assignacions de grups les adjudicarà el centre en el moment de la matrícula. En el cas dels 
estudis que tenen horaris de matí i tarda (Mitjans Audiovisuals) podran triar horari de matí 
o tarda per ordre d’assignació i nota d’accés fins a completar els grups. El centre es reserva la 
possibilitat de fer canvis de grups per reajustament d’aquests, sempre dins la franja horària 
assignada a la matrícula.

14.	 És	possible	matricular-me	i	que	després	m’assignin	per	preinscripció	una	altra	plaça	amb	
una	preferència	superior?

Sí. Encara que et matriculis de la preferència assignada, pots continuar en el procés de 
reassignació fins al setembre, sempre que seleccionis “Continuar en el procés de reassignació 
de places”: https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/assignacions-
reassignacions-places/#bloc5

Més informació a Canal universitats

https://www.tecnocampus.cat/matricula-de-nou-acces/quan-has-de-venir
https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces/que-has-de-portar
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudi-a-temps-parcial
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudi-a-temps-parcial
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-l-estudi-a-temps-parcial
https://www.tecnocampus.cat/ca/modificacions-matricula/temps-parcial-upf
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/assignacions-reassignacions-places/#bloc5
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/assignacions-reassignacions-places/#bloc5
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/terminis-clau-dassignacio/
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15.	 Si	anul·lo	la	matrícula	perquè	m’han	reassignat	una	altra	plaça	a	la	preinscripció,	em	
retornen	els	diners?

Sí, sempre que l’anul·lació de matrícula estigui motivada per una reassignació de plaça del 
procés de Preinscripció universitària (quan no hi hagis fet un canvi de preferències, ni una 
nova preinscripció en convocatòries posteriors). No queda inclòs l’import abonat en concepte 
de gestió de l’expedient acadèmic.

No estan inclosos en aquest procés els estudis de la uNED, ni de la uoC, ni de les universitats 
privades que no participin en el procés de preinscripció universitària.

16.	 Com	i	on	puc	seleccionar	el	pagament	fraccionat	mitjançant	préstec?

Cal seleccionar-ho en el moment de formalitzar la matrícula presencial. Consulta la 
documentació necessària a l’apartat de Matrícula de nou accés – Què has de portar.

17.	 És	necessari	un	avalador	per	demanar	el	pagament	fraccionat	mitjançant	préstec?	

El titular del finançament ha de tenir contracte laboral fix amb una antiguitat mínima d’un any 
i tenir els ingressos en territori espanyol.

18.	 Soc	estudiant	estranger,	puc	tramitar	el	pagament	fraccionat	mitjançant	préstec?	

Si ets estudiant estranger podràs beneficiar-te d’aquestes condicions especials sempre que 
puguis acreditar residència i ingressos en el territori espanyol (ja sigui el propi estudiant o amb 
un familiar directe).

19.	 Puc	escollir	un	altre	finançament	que	no	sigui	d’aquestes	dues	entitats	financeres?	

Sí, en cas d’escollir una altra entitat financera, s’ha de fer el tràmit directament a l’entitat 
escollida per l’estudiant i realitzar el pagament únic a través de la carta de pagament 
(abonaré).

20.	 És	necessari	tenir	compte	obert	a	l’entitat	de	finançament?

En el cas de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer es poden domiciliar els rebuts a qualsevol 
compte bancari. En el cas de Préstec Expres Caixabank s’ha de ser client de CaixaBank

21.	 Puc	triar	el	nombre	de	mensualitats	per	al	finançament?

No. Són 12 mensualitats en el cas de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer o 10 en el cas del 
Préstec Expres Caixabank

22.	 Com	es	fa	el	pagament	únic	de	la	matrícula?

una vegada formalitzada la matrícula, es lliurarà a l’estudiant la carta de pagament (abonaré) 
en la qual figura el codi de barres per poder fer efectiu el pagament en un termini màxim de 
30 dies a comptar des del moment de la matrícula. Consulta com fer efectiu el pagament en el 
següent enllaç.

https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-nou-acces/que-has-de-portar
https://www.tecnocampus.cat/matricula-de-nou-acces/formes-de-pagament
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23.	 Tinc	un	nivell	de	B2	d’una	tercera	llengua,	he	d’aportar	el	certificat	acreditatiu?	

Cal que presentis un certificat acreditatiu juntament amb una fotocòpia del mateix el dia 
de matrícula i estaràs exempt de la realització de la Prova de Diagnosi lingüístic (PDl) per 
determinar el teu nivell d’anglès a primer curs.

24.	 No	tinc	el	certificat	del	nivell	B2,	què	puc	fer?

Si no tens cap certificat acreditatiu hauràs de fer la Prova de Diagnosi lingüístic (PDl) per 
determinar el teu nivell d’anglès a primer curs.

El preu de la PDl és de 15 € i ja està inclòs en la matrícula de 1r curs, a no ser que s’acrediti  
en el moment de matrícula la competència lingüística en anglès.

25.	 Tinc	el	nivell	requerit,	però	no	certificat,	com	puc	acreditar-lo?

Consulta els diferents exàmens de certificació en el següent enllaç.

26.	 No	tinc	el	nivell	B2,	com	puc	formar-me	i	obtenir	el	certificat?

El TecnoCampus organitza cursos a l’Aula oberta d’idiomes, adreçats als estudiants 
universitaris de grau. Aquests cursos, que tenen l’aval de la universitat Pompeu Fabra, s’obren 
a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per 
acreditar el coneixement d’una llengua estrangera d’acord amb la llei 1/2018.

27.	 Com	em	puc	matricular	a	l’Aula	Oberta	d’Idiomes?

Consulta a la web com pots matricular-te: enllaç a l’Aula oberta d’idiomes.

28.	 En	el	cas	de	matricular-me	a	un	grau	de	l’ESCSET,	com	funcionen	els	idiomes?

Consulta en el següent enllaç el funcionament: les llengües a l’ESCSET

29.	 Quin	dia	comencem	classes?

les classes del curs començaran el dia 26 de setembre. uns dies abans, has d’assistir a la 
jornada de benvinguda. Consulta a la pàgina Web els dies i els horaris.

30.	 Tinc	dubtes	i	no	trobo	la	resposta	a	les	FAQs,	com	i	quan	puc	realitzar	la	consulta?

Consulta els documents de benvinguda als nous estudiants que trobaràs aquí. També et pots 
posar en contacte amb el Punt d’informació a l’Estudiant.

Ens pots escriure a pie@tecnocampus.cat.

https://www.tecnocampus.cat/ca/acreditacio-tercera-llengua
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673863.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7615/1673863.pdf
https://www.tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
https://www.tecnocampus.cat/horaris-i-calendaris/horaris-calendaris-escset
https://www.tecnocampus.cat/matricula-de-nou-acces/dia-zero-benvinguts-al-tecnocampus
https://www.tecnocampus.cat/horaris-i-calendaris/informacio-i-horaris-datencio-lestudiant
mailto:pie@tecnocampus.cat.

