
 

 

ACCÉS A LA PLATAFORMA 
Pots accedir a SIGMA a través d’aquest LINK 
 
ALTA MATRÍCULA 
Dona d’alta la teva nova 
matrícula en el següent  
enllaç 
Per accedir 
 
 
 
 
 

PLA 
En aquesta pestanya apareixen les assignatures a 
matricular. D’acord amb el planning del curs que tens 
previst, selecciona una per una totes les assignatures que 
vols incorporar.  Has de consultar les assignatures del teu 
grau i curs en aquest mateix document. Tingues també a 
mà els horaris: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris 
així com també l’oferta de les optatives, si és el cas. 

Tens assignatures pendents? 
Cal que primer et matriculis de les assignatures pendents (crèdits de 
formació bàsica i obligatoris no superats). 
 
Tens assignatures reconegudes/convalidades? 
Tots els estudiants que vau demanar convalidacions o reconeixements 
el primer any del grau, recordeu que per incorporar aquestes 
assignatures a l’expedient, s’han de matricular. Per tant, si encara teniu 
alguna pendent de matricular, quan feu l’automatrícula, la podreu 
seleccionar a la pestanya de “Reconegudes”. 
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 concórrer en un incompliment de la normativa de progressió 
d’estudis. 
 
Marxes amb un programa d’intercanvi? 
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. 

 

Et surt un missatge d’assignatura no col·locada?  

Aquest missatge t’apareixerà si no compleixes el règim de progressió. En aquest cas hauràs de seleccionar només les assignatures 

que et permetin complir amb el règim de progressió.  

(En el cas que hagis fet una instància sol·licitant la progressió tot i no complir amb el règim, en el moment que es rebi la resolució 

Gestió Acadèmica  procedirà a notificar-t’ho i a modificar la matrícula amb les assignatures que vulguis matricular si fos el cas). 

Tens bonificacions? 
En cas que tinguis alguna bonificació acreditada amb anterioritat, comprova si es reflecteix a la matrícula amb el corresponent 
descompte econòmic (Família nombrosa, etc.) 
 

 

TRIA LA FORMA DE PAGAMENT 
 

 PAGAMENT DEL 100% EN UN ÚNIC TERMINI: 
Mitjançant abonaré que podràs fer efectiu durant els 30 dies següents a la teva matrícula. 

 PAGAMENT FINANÇAMENT “ZERO” 
Mitjançant CrediCompte Estudis Sabadell Consumer. L’has de tramitar abans del 30 de setembre. Consulta el procediment en el 
següent enllaç https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/preus-i-pagaments 
 

 

GUIA D’AUTOMATRÍCULA 
CURS 2017/2018 

-Informació important- 

https://gestioacademicavirtual.tecnocampus.cat/cosmos/Controlador/?apl=Uninavs&idNav=inicio&NuevaSesionUsuario=true&NombreUsuarioAlumno=ALUMNO&pais=ES&gu=A
https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris
mailto:rrii@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/permanencia-graus
https://www.tecnocampus.cat/ca/matricula-estudiants-tecnocampus/preus-i-pagaments


CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA 
A partir del moment que premis la confirmació de la matrícula, qualsevol canvi addicional, s’haurà de tramitar presencialment  a 
Gestió Acadèmica. 
Comprova que tot estigui correcte i clica a confirmar a peu de pàgina i a imprimir l’imprès de matrícula i l’abonaré o abonarés (en 
cas de que hagis fet reconeixements o convalidacions). 

 

COM POTS COMUNICAR UNA INCIDÈNCIA? 

Tens alguna incidència o dubte amb la teva matrícula? 

Obre un tiquet al https://helpdesk.tecnocampus.cat, seleccionant: gestió acadèmica > tràmits acadèmics 

Tens alguna incidència o dubte econòmic? 

Obre un tiquet al https://helpdesk.tecnocampus.cat, seleccionant: gestió acadèmica > tràmits econòmics 

 

Pots consultar o reimprimir la teva matrícula, una vegada confirmada, en qualsevol moment des de: 

eCampus > EXPEDIENT UPF 

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA 

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula -total o parcial- que s’efectuïn per escrit abans de la data d’inici de curs seran resoltes 
favorablement i l’estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l’import abonat excepte taxes.  
Les sol·licituds que es presentin per escrit després de la data d’inici del curs i fins al 30 de novembre només seran resoltes 
favorablement si l’estudiant ha abonat un mínim de 600 euros i les taxes corresponents. 
Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula. 
 

QUINS EFECTES TÉ NO PAGAR LA MATRÍCULA? 

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc  a la suspensió temporal dels drets, i en 
el seu cas, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament. 
Aquesta suspensió dels drets no comporta, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, 
hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i et seria d'aplicació el règim de permanència. 
 Qualsevol petició de trasllat o d'altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la teva situació amb el 
pagament de l'import de la matrícula. 
 

https://helpdesk.tecnocampus.cat/
https://helpdesk.tecnocampus.cat/


 

 

CONTINUÏTAT I PROGRESSIÓ D’ESTUDIS 

 

 

 

PETICIÓ DE GRUP DE PRÀCTIQUES  

Els estudiants matriculats a una assignatura no poden pressuposar en cap cas el grup de pràctiques assignat. 

L’assignació dels grups de pràctiques depèn dels estudiants matriculats a cada assignatura. 

Consulteu la publicació dels grups a l’aulari (previsió publicació: 1r trimestre- 19 de setembre, 2n trimestre: 20 de 

novembre i 3r trimestre 5 de març) 

Per a sol·licitar un grup de pràctiques en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau 

existeixen dos formes: 

1. La pre-sol·licitud d’un grup de pràctiques d’una assignatura en concret de forma justificada previ a l’assignació s’ha 

de fer abans d’inici de cada trimestre. Les peticions s’estudiaran i només es concediran les que estiguin justificades i 

sempre tenint en compte el número d’estudiants matriculats. 

        Pre-sol·licitud (últim dia): 1r Trimestre  – 15 setembre,  2n Trimestre  – 6 novembre, 3r Trimestre  – 26 febrer 

2. La sol·licitud de canvi de grup per demanar el canvi de grup una vegada assignats els estudiants als diferents grups de 

pràctiques, en aquest cas només es concediran els que permetin mantenir els grups equilibrats. 

        Sol·licitud de canvi (últim dia): 1r Trimestre –21 de setembre, 2n Trimestre –23 novembre, 3r Trimestre –9 març 

Amplia la informació del procediment en el següent enllaç: https://tecnocampus.cat/ca/canvi-grup-upf 

 

 

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 
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https://tecnocampus.cat/ca/canvi-grup-upf


 
 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES TRONCALS/OBLIGATÒRIES/OPTATIVES 
CURS 2017-2018 

 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ (GEI-UPF) 

(Núm. Pla 18) 
 
Codi Curs 1A Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103111 FONAMENTS DE LA PROGRAMACIÓ 6 M No es fa No es fa 
103112 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS 6 M No es fa No es fa 
103113 EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 4 M No es fa No es fa 
103114 ANGLÈS PROFESSIONAL 4 M No es fa No es fa 
 Curs 1B Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103121 PROGRAMACIÓ ORIENTADA A L'OBJECTE 6 No es fa M No es fa 
103122 PROGRAMACIÓ DE MICROPROCESSADORS 4 No es fa M No es fa 
103123 INTERACCIÓ PERSONA ORDINADOR 4 No es fa M No es fa 
103124 ÀLGEBRA 6 No es fa M No es fa 
 Curs 1C Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103131 ESTRUCTURA DE DADES I ALGORISMES 4 No es fa No es fa M 
103132 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES 6 No es fa No es fa M 
103133 LABORATORI MULTIMÈDIA 4 No es fa No es fa M 
103134 CÀLCUL 6 No es fa No es fa M 
 Curs 2A Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103211 PROGRAMACIÓ AVANÇADA 4 M No es fa No es fa 
103212 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 4 M No es fa No es fa 
103213 ECONOMIA I EMPRESA PER A ENGINYERS 6 M No es fa No es fa 
103214 FÍSICA 6 M No es fa No es fa 
 Curs 2B Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103221 SISTEMES OPERATIUS 6 No es fa M No es fa 
103222 DISSENY DE BASES DE DADES 4 No es fa M No es fa 
103223 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 4 No es fa M No es fa 
103224 ESTADÍSTICA 6 No es fa M No es fa 
 Curs 2C Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103231 XARXES I PROTOCOLS 6 No es fa No es fa M 
103232 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 4 No es fa No es fa M 
103233 LABORATORI DE SOFTWARE I 4 No es fa No es fa M 
103234 MATEMÀTICA DISCRETA 6 No es fa No es fa M 
  



 
 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES TRONCALS/OBLIGATÒRIES/OPTATIVES 
CURS 2017-2018 

Codi Curs 3A Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103311 XARXES I SERVEIS 6 M No es fa No es fa 
103312 SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES 4 M No es fa No es fa 
103313 SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS 4 M No es fa No es fa 
103314 LABORATORI D'APLICACIONS INTERNET 6 M No es fa No es fa 
 Curs 3B Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103321 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I SERVEIS 4 No es fa M No es fa 
103322 DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 6 No es fa M No es fa 
103323 PARAL.LELISME I CONCURRENCIA 6 No es fa M No es fa 
103324 SISTEMES GESTORS DE CONTINGUTS I COMERÇ ELECTRÒNIC 4 No es fa M No es fa 
 Curs 3C     
103331 ENGINYERIA DEL SOFTWARE III 4 No es fa No es fa M 
103332 GESTIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 6 No es fa No es fa M 
103333 TÈCNIQUES D'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL 4 No es fa No es fa M 
103334 APLICACIONS MÒBILS 6 No es fa No es fa M 
 Curs 4A Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103411 LABORATORI SOFTWARE 2 6 M No es fa No es fa 
103412 GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS 4 M No es fa No es fa 
103413 COMUNICACIÓ CORPORATIVA I MARKETING A INTERNET 4 M No es fa No es fa 
103806 ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT DE SISTEMES (OPTATIVA) 6 M No es fa No es fa 
109801 ENGLISH FOR THE PROFESSIONAL WORLD (OPTATIVA) 6 M No es fa No es fa 
 Curs 4B Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103807 ARQUITECTURA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ (OPTATIVA) 6 No es fa M No es fa 
103809 BIG DATA SCIENCE (OPTATIVA) 4 No es fa M No es fa 
 Curs 4C Crèdits Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
103811 INTERNET OF THINGS (OPTATIVA) 4 No es fa No es fa M 
103812 BIG AND OPEN DATA ENGINEERING (OPTATIVA) 4 No es fa No es fa M 
103401 TREBALL FI DE GRAU 20 --- --- --- 
 
Notacions: 

1. T : Tarda, M: Matí  
2. La llengua vehicular de les assignatures marcades en negreta i cursiva és l’anglès 
3. La programació de les assignatures optatives del curs està condicionada a la matrícula d’un mínim de 15 estudiats. 

  


