Guia de matrícula de mínors
A continuació et detallem els passos que has de seguir per formalitzar la matrícula de mínors des de
l’adreça https://secretariavirtual.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).

En el cas que no l’hagis modificat, és la teva 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 Matrícula; a la pantalla següent, accedir a Matrícula i després,
Matrícula.
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Selecciona l’expedient del mínor.

La 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.

2. Les meves dades personals
Confirma que has llegit la informació sobre protecció de dades personals.
Si vols autoritzar la difusió de les teves
dades personals, marca aquest camp.
Clica en la informació sobre
protecció de dades personals i
accepta per continuar.
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3. Assignatures que matricules
Caldrà que tinguis a mà els codis de les assignatures que vols matricular i clicar a “afegir asignatura
mitjançat codi”

S’obrirà una nova pantalla i caldrà que introdueixis el codi i cliquis “buscar”
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A la nova pantalla, caldrà que cliquis al botonet de sumar i l’assignatura queda gravada, pots continuar
afegint assignatures o bé passar a la següent pantalla pel pagament :

4. Informació del pagament
Si selecciones aquest camp,
pots fraccionar en 2 terminis
el pagament. Recorda que
l’import mínim per fraccionarlo és de 450 €.

Pots col·laborar amb
aportacions voluntàries
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al fons d’ajuts per a
estudiants o amb el
programa UPF Solidària.

5. Confirmació de la matrícula
Pots revisar les dades acadèmiques i, si hi estàs d’acord, has de confirmar la matrícula clicant en
Confirmar. En cas contrari, pots tornar a la pantalla Assignatures que has de matricular amb l’opció
Enrere. Un cop confirmada, apareixerà el missatge La matrícula ha estat processada correctament.
Pots imprimir el comprovant de la teva matrícula, per guardar-lo al teu ordinador o
enviar-lo per correu electrònic.
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