Guia d’automodificació de matrícula
L’automodificació de matrícula et permet ampliar i canviar assignatures. Només has de
tenir en compte que no pots reduir el nombre de crèdits que tens matriculats i has de
complir amb els requisits del teu pla d’estudis.
A continuació et detallem els passos que cal que segueixis per formalitzar
l’automodificació de la teva matrícula des de l’adreça matricula.upf.edu.
1. Identificació de l’estudiant

NIF (lletra en majúscula), sense espais ni punts (si has
introduït la lletra i et surt password incorrecte, cal que
l’entris sense lletra). (ex. 55444333A, X8877666P)

Data de naixement amb el format ddmmaaaa (ex. 5 d’agost
de 1993: 05081993, sense espais, ni guions ni punts).

A continuació, has de clicar sobre l’opció Automatrícula, a la pantalla següent accedir a
Matrícula i després Modificació matrícula

L’ automodificació de matrícula consta dels apartats següents :
Per passar d’un apartat a l’altre
clica el botó següent que trobaràs
a la part inferior de cada pantalla,
o clica sobre el botó amb el nom
de l’apartat .
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2. Les meves dades Personals
En l’automodificació no pots modificar cap dada personal.
3. Assignatures a matricular
Des d’aquí pots matricular assignatures noves o canviar assignatures ja matriculades per
altres de noves. Recorda que si tens assignatures de formació bàsica o obligatòries
suspeses pendents de matricular, les hauràs de matricular abans d’afegir-ne de noves.
Matricular assignatures noves
Per afegir assignatures, cal que et situis a la pestanya PLA i seleccionis l’assignatura que
vols matricular, clicant sobre la icona
.

Si l’assignatura que vols matricular no consta a la pestanya PLA, cal que cliquis sobre
i se t’obrirà una nova finestra on has d’introduir el codi de l’assignatura. A
continuació, cliques a
i a Afegir
. Si l’assignatura només té un grup amb
places disponibles s’afegirà a l’apartat “ La meva selecció”. Si té més d’un grup, s’obrirà
una nova finestra on has de seleccionar el grup en el qual vols matricular-te.
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Canvi d’assignatura
a. Canviar una assignatura matriculada i no qualificada en cap curs per una de nova.
A l’apartat “ La meva selecció” clica sobre la icona
de l’assignatura que vols deixar
i, a la pestanya PLA, selecciona la nova assignatura a matricular. Si no et surt a la relació
d’assignatures, cal que cliquis sobre
, on has d’introduir el codi de la nova
assignatura a matricular. A continuació clica a
i Afegir .
Si l’assignatura només té un grup amb places disponibles, s’afegirà a l’apartat “ La meva
selecció”. Si té més d’un grup s’obrirà una nova finestra on has de seleccionar el grup en
el qual vols matricular-te.

b. Canviar una assignatura suspesa per una de nova.
En aquest cas, és important que tinguis en compte que si fas aquest canvi la nova
assignatura arrossegarà les convocatòries exhaurides de l’assignatura que deixes i
s’aplicarà en la teva liquidació el recàrrec per assignatura suspesa.
Per fer aquest canvi primer cal que matriculis la nova assignatura i a continuació clica la
icona
modificar. S’obrirà una nova finestra on hauràs de seleccionar la pestanya
“Canvi d’assignatura” i seleccionar l’assignatura per la qual vols fer el canvi i Acceptar.

A la part “La meva selecció” pots veure el canvi que has fet.
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4. Informació del pagament
En el procés d’automodificació de matrícula, no està permès modificar ni la forma de
pagament ni les dades bancàries que vas informar en l’alta de matrícula. A més trobaràs
el preu “automodificació de matrícula” seleccionat de forma automàtica.

Abonaràs l’import corresponent a
la

taxa

única

d’automodificació

vegada,

tot

i

una

que

n’hi

accedeixis més. Pel contrari, si
sol·licites

modificar

la

teva

matrícula per qualsevol altra via,
abonaràs l’import corresponent a
la taxa de modificació tantes
vegades com sol·licituds presentis.

5. Confirmació de la matrícula
Pots revisar les dades acadèmiques i, si hi estàs d’acord, cal que confirmis la matrícula
amb el botó “Confirmar”. En cas contrari, pots tornar a la pantalla “Assignatures a
matricular” amb l’opció “Enrere”. Un cop confirmada, apareixerà el missatge “La
matrícula ha estat processada correctament”.
IMPORTANT: Si accedeixes a l’opció d’automodificació, tot i que no facis cap
modificació en la teva matrícula, si finalment fas Confirmar, se t’estarà cobrant el preu
d’automodificació. Si no vols gravar l’automodificació, fes Desconnexió o bé selecciona
qualsevol opció en el frame de l’esquerra.
Durant el període d’obertura de l’automodificació podeu accedir-hi tantes vegades com
vulgueu.
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