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Nom Gestionar l’accés, l’admissió i matrícula dels estudiants de grau 

Codi E1_9 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Titulacions de grau 

Tipologia (  ) Estratègic     (X) Clau             (  ) De suport 

Responsable Cap de Gestió Acadèmica 

Unitat administrativa que 
en fa el seguiment 

Servei de Gestió Acadèmica de les Escoles de TecnoCampus 

Objectiu Gestionar l’accés i l’admissió als estudis de grau de les persones sol·licitants, a 
partir de la normativa establerta i la seva adequació als criteris definits per la 
Universitat i l'Escola. 

Resultats del procés Estudiants matriculats als estudis de grau oferts per l'Escola. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Normatives acadèmiques (web) 
Protocol intern de gestió de l’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats 
(Gestió acadèmica) 
Oferta de places proposada (Gestió acadèmica) 
Oferta de places aprovada (Gestió acadèmica) 
Llista d’admesos per la via d’estudis universitaris iniciats (Gestió acadèmica) 
Llista d’admesos per preinscripció universitària (Gestió acadèmica) 
Llista de matriculats (Gestió acadèmica) 
Enquesta als estudiants de nou accés (Sistema d’informació a la direcció) 

Indicadors Oferta de places (Font: informe de matrícula) 
Relació demanda/oferta (Font: informe de matrícula) 
Nota de tall (Font: informe de matrícula) 
Estudiants matriculats (Font: informe de matrícula) 
Nota mitjana d’admissió dels estudiants matriculats (Font: informe de matrícula) 
Percentatge de matriculats en primera preferència (Font: informe de matrícula) 
Distribució dels matriculats per via d’accés (Font: informe de matrícula) 
Satisfacció dels estudiants de nou accés amb el servei rebut (Font: enquesta als 
estudiants de nou accés) 
Satisfacció dels estudiants de nou accés amb la informació disponible abans de la 
matrícula (Font: enquesta als estudiants de nou accés) 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. E1. 
Qualitat del programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. El procés incorpora els 
mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa - RD 1892/2008 regula les condicions d’accés als ensenyaments universitaris i els 
processos d’admissió a les universitats.  
- Normativa d’admissió amb estudis universitaris iniciats aprovada pel Consell de 
Govern de la UPF.  
- Resolució anual del vicerector/a de Docència i Ordenació Acadèmica d’obertura de 
la convocatòria d’admissió amb estudis iniciats i les bases d’aquesta.  
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- Normativa d’accés a la universitat per mitjà de l’acreditació de l’experiència 
professional aprovada pel Consell de Govern de la UPF.  

Aplicatius de gestió  SIGMA  

Difusió - Pàgina web de Tecnocampus: 
Accés: http://www.tecnocampus.cat/ca/acces-graus 
Matrícula: http://www.tecnocampus.cat/ca/matricula 

- Intranet de l’Àrea de docència 
            http://www.upf.edu/intranet/areadocencia/ 
- Pàgina web de la UPF 

Accés:  http://www.upf.edu/estudiants/acces 
Matrícula: http://www.upf.edu/matricula/ 

- Accesnet  https://accesnet.gencat.cat 
- Normativa UPF https://seuelectronica.upf.edu/normativa/ 
- Normativa de l'Escola http://www.tecnocampus.cat/ca/normativa 
- Informe de la preinscripció universitària 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la
_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/info
rme_de_la_preinscripcio_universitaria_a_catalunya/#FW_bloc_c640ea84-bf0d-11e3-
9d20-000c29052e2c_2 

Observacions En aquest procés s’inclouen dos col·lectius: d’una banda, estudiants de nou accés a 
primer curs mitjançant preinscripció universitària i, d’una altra, estudiants admesos 
amb estudis universitaris iniciats amb 30 o 100 crèdits reconeguts (cal analitzar el 
compliment dels requisits previstos a la normativa i el reconeixement de crèdits 
acadèmics).  

Els estudiants poden sol·licitar l’accés a la Universitat per totes dues vies, ja que són 
compatibles i simultànies.  

La coordinació i planificació dels procediments recau en el Servei de Gestió 
Acadèmica de la UPF i l’execució dels procediments es duu principalment pel Servei 
de Gestió Acadèmica de l'Escola. 

El calendari del procés és de febrer a octubre. 
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Estudiants/
Futurs estudiants

Unitat de 
programació 

UPF
CICOficina d’Accés a la 

Universitat 
Director/a de 

l’Escola

Vicerector de 
Docència i 
Ordenació 
Acadèmica

Servei de Gestió 
Acadèmica UPF / 
Servei de Gestió 

Acadèmica Escola

Diferents 
Òrgans i unitats

No

inici

Estableix número 
de places i criteris 

d’admissió

RD 1892/2008 

Resol la 
convocatòria 
d’admissió

Convocatòria de 
places i criteris 

d’admissió

Elabora 
convocatòria 

(oferta de places i 
criteris d’admissió) 

Normativa 
acadèmica UPF

Sol·licitud
accés estudis 

iniciats amb més 
de 30 ECTS 
reconeguts

Publica la 
convocatòria

A

Pàg 2

Sí

Sol·licita 
l’admissió

Sol·licitud 
d’admissió

Estudis nous/
estudis modificats

Sol·licita 
reconeixement

Estat: (  ) En elaboració (x) Validat. Cap del Servei de Gestió Acadèmica     

Protocol intern de 
gestió de l’admissió 

d’estudiants amb 
estudis universitaris 

iniciats
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Estudiants/
Futurs estudiants

Unitat de 
programació 

UPF
CICOficina d’Accés a la 

Universitat 
Coordinador/a de 

titulació

Vicerector de 
Docència i 
Ordenació 
Acadèmica

Servei de Gestió 
Acadèmica UPF / 
Servei de Gestió 

Acadèmica Escola

Diferents 
Òrgans i unitats

Llista provisional 
d’admesos

Pàg.
1

Revisa requisits
Elabora proposta 
reconeixement de 

crèdits

Compleix els 
requisits

FI

Tenen plaça 
considerant 

oferta/
demanda?

No

Sí

SíResol admissió 
definitiva

Pàg. 
3

No
C

Estat: (  ) En elaboració (x) Validat. Cap del Servei de Gestió Acadèmica     

Gestionar la llista 
d’espera

Comissió d’accés 
per estudis 
universitaris 

iniciats:
Resol admissió

E1_2/E1_4
Crear/

modificar un 
títol de grau

RD 1892/2008 

Normativa 
acadèmica UPF

Estudis nous/
estudis modificats
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Estudiants/
Futurs estudiantsCIC

Unitat de 
programació 

UPF

Oficina d’Accés a la 
Universitat 

Director/a de 
l’Escola

Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica

Servei de Gestió 
Acadèmica UPF / 
Servei de Gestió 

Acadèmica Escola

Diferents 
Òrgans i unitats

Preparar l’oferta 
de  places 

Sol·licitar 
preinscripció

Llista admesos

C

Pàg. 4

Preparar l’oferta 
de places 

Proposa oferta de 
places

Places aprovades Publica l’oferta de 
places

Aprova oferta 
de places

Sí

No

Oferta de places 
estudis de grau 
TecnoCampus

AEl centre 
estableix prova 

d’aptitud
Sí

Resultats

Assigna places i fa 
difusió

No

Llista admesos

Pàg. 
2

Informar de la prova:
- Matricula 
(accessnet)

- Informació de les 
proves

- Informació 
específica de les 

proves a 
TecnoCampus

Càrrega de dades 
a l’aplicatiu

Estat: (  ) En elaboració (x) Validat. Cap del Servei de Gestió Acadèmica     

Si

Supera?

Fi

No

Assignació de dia i 
hora de matrícula 

(web)
Assignació de dia i 
hora de matrícula

Vist-i-plau a 
l’oferta de places
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Estudiants/Futurs 
estudiants

Unitat de 
programació 

UPF
CICOficina d’Accés a la 

Universitat 
Director/a de 

l’Escola

Vicerector 
d’Ordenació 
Acadèmica

Servei de Gestió 
Acadèmica UPF / 
Servei de Gestió 

Acadèmica Escola

Diferents 
Òrgans i unitats

Pàg. 3

Matrícula:
- Revisió de la 
documentació
- Formalitzar la 

matrícula
- Lliurament de 

carpeta i informació 
inici curs

- Finançament 
(opcional)

Identifica i 
proposa  millores 

procés
Informe de 
seguiment i 
proposta de 

millores

Incorpora millores

Difon processos 
modificats

Processos 
modificats

Processos 
modificats

Fi

Identifica i  
proposa millores 

procés

Incorpora millores

Estat: (  ) En elaboració (x) Validat. Cap del Servei de Gestió Acadèmica     

Matrícula:
- Revisió de la 
documentació
- Formalitzar la 

matrícula
- Lliurament de 

carpeta i informació 
inici curs

- Finançament 
(opcional)

Enquesta de 
satisfacció
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