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MISSIÓ

Servei de Gestió Acadèmica

Centralitzar, coordinar i gestionar els assumptes, els 
procediments i els tràmits de la vida acadèmica de 

l’estudiant universitari en els ensenyaments reglats, així 
com els estudis de formació  permanent i 

d’especialització.



Servei de Gestió Acadèmica

Què fem?

o Preinscripció universitària i PAU
o Matrícula de graus, màsters, postgraus i FP
o Matriculació Aula Oberta d’Idiomes
o Modificacions de matrícula
o Reconeixements i convalidacions
o Certificats i títols
o Beques i ajuts
o Incorporació acreditació del nivell B2 d’idiomes
o Assessorament i gestió de formes de pagament 
o Altres tràmits acadèmics



Servei de Gestió Acadèmica

Qui som? On estem?

TCM1‐ Planta Baixa



 Grau en Infermeria
 Grau en Ciències de 

l’Activitat   Física i l’Esport 
(CAFE) 

 Grau en Fisioteràpia
 Doble Titulació en 

Fisioteràpia i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport 
(CAFE) 

 Grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automàtica 

 Grau en Enginyeria Mecànica 
 Grau en Enginyeria 

Informàtica de Gestió i 
Sistemes d’Informació

 Grau en Mitjans Audiovisuals 
 Grau en Disseny i Producció 

de Videojocs 
 Doble Titulació en 

Informàtica de Gestió i 
Sistemes d’Informació i 
Disseny i Producció de 
Videojocs

 Grau en Administració d’Empreses 
i Gestió de la Innovació

 Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 Grau en Màrqueting i Comunitats       

Digitals
 Grau en Logística i Negocis 

Marítims
 Grau en Administració d’Empreses 

i Gestió de la Innovació (BAIM‐
docència en anglès)

 Doble Titulació en Turisme i Gestió 
del Lleure i  AdE i Gestió de la 
Innovació

 Doble Titulació en AdE i Gestió de 
la Innovació i  Màrqueting i 
Comunitats Digitals

ESCSETESCSET ESCSTESCST ESUPTESUPT

Organització per Centres i Estudis



66% crèdits
Tot 3r superat

Temes rellevants de normativa acadèmica
Permanència i progressió

66% crèdits1r 66% crèdits
Tot 1er superat *2n 66% crèdits

Tot 2n  superat *3r

30 crèdits

4t

66% crèdits1r 66% crèdits
Tot 1er superat2n 66% crèdits

Tot 2n superat3r

45 crèdits (doble AdE/Màrqueting i doble Turisme/AdE)

53 crèdits (doble Fisioteràpia / CAFE)
47 crèdits (doble Informàtica/ Videojocs)

4t

GRAUS

DOBLES TITULACIONS

5è

* Grau en  Infermeria: Consulta 
normativa específica  
Practicum 
http://www.tecnocampus.cat
/upload/ESCS/infermeria/Prac
ticum%20Infermeria.pdf 



Temes rellevants de normativa acadèmica

Marc d’avaluació
 4 convocatòries per assignatura 

(+1 extraordinària, cal fer instància i resolt la UPF).

 Normativa i període de recuperacions:
› Única convocatòria per curs acadèmic i assignatura.
› Període de recuperacions: a l’inici del trimestre següent.

Només poden presentar‐se a recuperacions els estudiants que han suspès
l’assignatura del trimestre. En cap cas es pot presentar un No presentat
(NP), Renuncia a l’avaluació (RA) ni per pujar nota.

És important consultar les guies docents de les assignatures

 Renúncia a l’avaluació (últim dia de docència del trimestre i durant 7 dies
posteriors de manera extraordinària per causes justificades).

!



La responsabilitat de l’estudiant

El pla d’estudis s’estructura de manera que l’estudiant pugui
completar els crèdits de la titulació amb el temps previst i amb
la distribució d’assignatures bàsiques, obligatòries i optatives
establerta per l'obtenció del títol.

! L’estudiant és el responsable de configurar el seu itinerari
curricular per tal d’assolir els crèdits de la titulació d’acord
amb la distribució del pla d’estudis.



Gestió Acadèmica online

Quins tràmits de Gestió Acadèmica pots fer online?
 Preinscripció
 Automatrícula SIGMA (a partir de 2n curs)

Altres consultes i informacions 

 Consulta de l’expedient acadèmic/matrícula
 Realització d’enquestes de:

o Satisfacció del professorat (trimestral, les dues darreres setmanes de docència),

o Serveis (gener‐febrer),

o Pla d’Acció Tutorial (maig‐juny)

Estem treballant en l’e‐secretaria...

La teva opinió és 
important. 
Participa

La teva opinió és 
important. 
Participa !



Enllaços d’interès

• Web Principal

• E‐Campus

• Calendari Acadèmic ESCST

• Calendari Acadèmic ESCSET

• Calendari Acadèmic ESUPT

• Horaris i aules

• Tràmits de Gestió Acadèmica

• Beques i Ajuts

• Guia de l’estudiant

• Règim de permanència i progressió




