IMPORTANT:
QUI ES POT INSCRIURE DIRECTAMENT A UN CURS/PROVA:
- Si ja has estudiat a Idiomes UPF, si ets estudiant de grau de la UPF o si ets un estudiant d’Erasmus a la
UPF.
- Si ja has finalitzat la teva inscripció a un programa de Master o Doctorat a la UPF.
ALERTA!Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI, PRBB i TCM),
hauràs de crear un compte a partir de l’aplicació “secretaria virtual” abans de poder inscriure’t al curs.
QUI HA DE CREAR UN COMPTE EN EL NOSTRE SISTEMA ABANS D’INSCRIURE’S EN UN CURS/PROVA:
- Si NO has estudiat a Idiomes UPF abans.
- Si NO ets un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra.
- Si NO has formalitzat la teva inscripció al programa de Master o Doctorat a la UPF.
- Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI, PRBB i TCM).
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1. Com crear un perfil a l’aplicatiu de la UPF
Has d’anar a l’aplicatiu (CREAR UN PERFIL), on visualitzaràs la següent pantalla:

A les DADES PERSONALS hauràs d’indicar el teu document d’identitat. La prioritat de document a indicar és la
següent: DNI espanyol, NIE, Passaport.
A mesura que indiques les teves dades personals, verifica que les dades coincideixen amb les presents al teu
document d’identitat (nom complet, tal i com apareix en el teu document). Recorda que la data de naixement
està en format DD/MM/AAAA
Recorda que el correu electrònic que insereixis és el correu on rebràs la confirmació d’inscripció a l’aplicatiu.
Un cop hagis completat el formulari d’inscripció, has de clicar a Continuar. En la pantalla següent hauràs de
verificar que les dades són correctes. Si detectes qualsevol error, pots modificar el formulari clicant a Tornar
. Un
cop t’has assegurat que tot és correcte, hauràs d’acceptar les condicions legals establertes en l'apartat
Privacitat i informació legal. Un cop fet, podràs finalitzar la teva inscripció a l’aplicatiu clicant a Registrar
.
Rebràs un correu confirmant la teva inscripció a l’aplicatiu de la UPF, el que et donarà accés a l’aplicatiu
SECRETARIA VIRTUAL, on podràs inscriure’t al curs o prova que desitgis.

2. Com inscriure’s a un curs
Aquí trobaràs les instruccions, pas per pas, per inscriure’t a un curs a Idiomes UPF.
En primer lloc, hauràs d’accedir d’iniciar sessió a l’aplicatiu: SECRETARIA VIRTUAL

Per iniciar sessió, hauràs d’indicar:
-

DNI/NIE/Passaport(el document que has indicat a la teva inscripció): les lletres han d’estar en
majúscula, sense espais, punts ni guions; per exemple: 55443322A; X8877666P

-

Contrasenya: és la teva data de naixement (DDMMAAAA), sense espais, punts o guions; per exemple, si
vas nèixer el 15 d’abril del 1998, la teva contrasenya serà 15041998.

Un cop has iniciat la sessió, visualitzaràs la pàgina d’inici.

Fes clic a Cursos i idiomes upf.
2.1. Selecció de l’estudi
Si desitges inscriure’t a un curs, fes clic a MATRÍCULAen el menú que trobaràs a l’esquerra de la teva pantalla.

Un cop s’hagi actualitzat la pàgina, podràs seleccionar l’estudi (curs) al que desitges inscriure’t en el menú
desplegable.

El procés de matrícula consta de les parts següents:

Pots navegar pels diferents apartats clicant en el botó Acceptaral peu de la pàgina.
2.2. Dades alumne
Comprova que les teves dades personals són correctes. Un cop confirmat, pots accedir a l’apartat següent
clicant el botó Acceptar.
2.3. Dades acadèmiques: selecció de nivell i horari
Per afegir un curs o estudi a la teva matrícula, has de fer clic sobre el símbol “+
” de l’apartat Assignatures
disponibles per a matricular(en aquest aplicatiu, els cursos d’idiomes es consideren assignatures).

Una vegada hagis afegit el cursi hagis seleccionat l’horari, en cas que n’hi hagi més d’un de disponible, el curs
apareixerà a l’apartat La meva selecció. Pots verificar les dades del curs i grup al que t’has inscrit cliquant sobre
la fletxa al costat de l’assignatura. A la part superior dreta de la teva pantalla veuràs un comptador que t’indica
el nombre d’assignatures que has seleccionat per matricular-te.

2.4. Dades pagament matrícula

Aquesta pantalla és un resum dels cursos als que t’has inscrit, i el corresponent import a pagar. Si és correcte,
clica aCalcula totalper poder accedir a la passarel·la de pagament. Verifica de nou que les dades són correctes i
fes clic a Acceptar i, un cop s’hagi refrescat la pàgina, Confirmar, per tal d’accedir a l’apartat de pagament.

Per poder realitzar el pagament on-line, és obligatori acceptar els termes i condicions d'ús del pagament
on-line.

Un cop acceptat, s’obrirà una finestra emergent on podràs realitzar el pagament on-line. Per finalitzar, només
hauràs de clicar el botó CONTINUARi aniràs a la pantalla de fi de matrículaon podràs veure o imprimir el

comprovant de matrícula. També s’envia aquest document en format PDF de manera automàtica al teu correu
electrònic.

3. Com demostrar el teu nivell
Com ja deus saber, pots inscriure’t directament. No obstant això, per tal de confirmar la teva inscripció al curs
(si es tracta d’un curs de nivell A2 o superior), és obligatori que demostris el teu nivell fent una prova de
nivell, o adjuntant un certificat. Aquí trobaràs les instruccions de com fer-ho:

3.1. Inscripció a la prova de nivell
Si has de fer una prova de nivell, inicia sessió a la SECRETARIA VIRTUALi fes clic a l’opció Prova de nivell o
certificat d’idiomesen el menú que trobaràs a la part esquerra de la teva pantalla

Els passos següents a seguir són els mateixos que el procés de matrícula del curs. Si vols consultar-los, pots
fer-ho fent clic aquí: INSTRUCCIONS APARTAT 2. COM INSCRIURE’S A UN CURS
3.2. Demostrar el teu nivell mitjançant un certificat
Si tens un certificat, ens ho pots enviar per correu electrònic a idiomes@upf.edu.
Consulta elscertificats admesos.
Un cop revisem el teu certificat, si és vàlid, et confirmarem la teva inscripció al curs si ja t’has matriculat o
t’informarem a quin nivell pots matricular-te. Si no és vàlid, ens posarem en contacte amb tu per informar-te
del procediment a seguir.

