GUIA PER MATRICULAR-TE EN LÍNIA
T’han assignat la UPF. Enhorabona! Ens agradarà molt tenir-te entre nosaltres.
Tot seguit t’expliquem el que has de fer per poder formalitzar la teva matrícula!

Abans de matricular-te
-

-

Consulta la web de matrícula.
Consulta quin dia i quina hora has de formalitzar la teva matrícula. Siaccedeixes a la consulta
de la cita en el moment en el qual t’has de matricular, hi podràs entrar des d’allà directament.
Si no, vés a Matrícula.
Assisteix a la sessió informativa dels estudis dels quals et matricules (si n’hi ha).
Prepara les dades econòmiques per fer el pagament.

Accedeix a https://matricula.upf.edu/.

Identifica’t
Usuari: DNI, NIE o passaport, amb la lletra en majúscules, sense guions ni espais. Has d’indicar el
mateix número de document d’identitat que vas fer servir per fer la preinscripció universitària (DNI,
NIE, passaport…).
Contrasenya: si és el primer cop que entres al sistema, has d’introduir-hi la teva data de naixement
amb el format ddmmaaaa. A continuació, apareixerà un avís per informarte que la contrasenya
d’accés ha caducat. L’has de modificar per continuar matriculant-te.
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Si no aconsegueixes identificar-te, posa’t en contacte amb nosaltres a través del CAU d’Atenció
Acadèmica a l’Estudiant.
Una vegada t’has identificat, accedeix a l’apartat Matrícula i clica en Matrícula.

El procés de matriculació consta de quatre apartats. Per passar d’un a l’altre, clica en la pestanya
que conté el nom de l’apartat, a la part superior de cada pantalla.

Les meves dades personals
Verifica si les teves dades són correctes i, si escau, modifica-les. Hi ha camps que no són
modificables en el moment de fer la matrícula. Has de continuar el procés. Un cop confirmada la
matrícula, has d'enviar una sol·licitud de modificació d’aquestes dades a través de la seu electrònica
i, si escau, acredita-ho documentalment.
Si el codi postal de la població on vius no apareix a la base de dades, posa el de la població gran més
propera i sol·licita amb posterioritat la modificació de dades fent-hi constar el nom de la teva població.
Dóna resposta als tractaments de dades personals que s’hi indiquin per poder continuar.
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Assignatures que vols matricular
T’apareixeran totes les assignatures de les quals t’has de matricular i el grup assignat.

Informació del pagament
Si gaudeixes d’algun tipus de bonificació, o bé si has demanat la beca general aquest any,
t’apareixerà seleccionada aquesta opció.
Si no ho vas acreditar, però tens la documentació correcta i vigent a data d'inici de curs
(1-9-2022), t'hauràs de matricular igualment sense el descompte, i sol·licitar posteriorment la
devolució de taxes. En cas contrari, perdries la plaça a la UPF.
Si vols acollir-te al préstec AGAUR, marca aquest camp i, a continuació, clica en Acceptar i
autoritzar l es condicions AGAUR.
Si selecciones el camp Pagament fraccionat, pots pagar en dos terminis.
Recorda que l’import mínim per fraccionar el pagament és de 450 euros.
Finalment, indica el número de compte corrent de la teva entitat financera per carregar-te l’import.
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Si ets menor de 28 anys, en l’apartat Taxes opcionals, apareixerà marcat per defecte el preu de
l’assegurança obligatòria, ja que en aquest cas és d’abonament obligatori.
Trobaràs tres possibilitats d’aportacions voluntàries (de 20€ cadascuna). Clica en l’opció que
consideris adient si vols adherir-te.

Confirmació de la matrícula
Un cop confirmada la matrícula, pots imprimir, descarregar o enviar per correu electrònic el teu
imprès de matrícula.

Valoració del procés de matriculació
Si us plau, emplena el qüestionari de valoració del procés de matriculació per tal que puguem
millorar-lo. Ens ajudarà molt conèixer la teva opinió.

Et desitgem un bon curs acadèmic!

Servei de Gestió Acadèmica
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