GUIA PER AUTOMODIFICAR LA MATRÍCULA
DE LA FORMACIÓ TRANSVERSAL DE LLIURE ELECCIÓ
Inclou 4t Trimestre

A continuació, et detallem els passos que has de seguir per automatricular-te de les
assignatures ofertes de formació transversal de lliure elecció.
En primer lloc, has d’accedir a l’adreça secretariavirtual.upf.edu i identificar-te amb el
DNI i la data de naixement.

DNI (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)

Contrasenya: Data de naixement amb el
format ddmmaaaa. Ex:05081993, sense
espais, ni guions ni punts).

A continuació, has de seleccionar Matrícula

A la pantalla següent, has d’accedir a l’apartat Matrícula i seleccionar
Automodificació de matrícula (grau).
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A continuació, arribaràs al primer apartat de l’automodificació de matrícula Les meves
dades personals, on no pots modificar cap dada.

Per ampliar la matrícula, accedeix a l’apartat Assignatures a matricular.

A continuació, has de fer les accions següents:
1. Clicar en Afegir, que trobaràs al final de la pantalla.

2. Introduir el codi de l’assignatura que vols matricular (recorda que tens el codi
informat dins de la web de Formació Transversal de Lliure Elecció) i fer Cercar.
Arribats en aquest pas, t’apareixerà el nom de l’assignatura a la part inferior, en
què has de seleccionar la icona .
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3. Informar si l’assignatura és del primer, segon o tercer període de
l’automodificació o del Trimestre d’Estiu.
A continuació, s’obrirà una nova finestra amb diferents descripcions: has de
seleccionar la classe d’assignatura optativa vinculada al teu curs actual, tenint
en compte les opcions següents:




Si l’assignatura és del Trimestre d’Estiu, has de seleccionar el codi
OP059.
Si l’assignatura és de la resta dels trimestres d’automodificació de
formació transversal de lliure elecció, has de seleccionar el codi OP001.
Si l’assignatura és de la BISS (Barcelona International Summer School),
has de seleccionar la OP259.

Un cop seleccionada l’opció corresponent, has de clicar en Acceptar.

L’assignatura seleccionada apareix al final de la relació; per continuar el procés, has de
clicar en Següent.
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El missatge que apareix és informatiu. Només has de clicar en Continuar.

Si ja has fet una automodificació en períodes anteriors, no has d’abonar la taxa
corresponent a la modificació de matrícula. En cas contrari, t’apareixerà en la pantalla
Informació del pagament. Clica en Següent.
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La pantalla que sortirà és la confirmació de la matrícula. Si ho veus tot correcte, has de
clicar en Confirmar. En la pantalla següent t’apareixerà el missatge conforme la
matrícula ha finalitzat correctament.
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