GREFI

Matrícula
estudiants de
nou accés
Curs 2022 2023

Grau d’Enginyeria en
DISSENY INDUSTRIAL
I DESENVOLUPAMENT
DE PRODUCTE

GREDIDP
Benvingut / benvinguda
Has obtingut plaça als estudis d’Enginyeria en Disseny
industrial i Desenvolupament de Producte a la ESEIAAT,
UPC.
Aquest grau el coneixem per GREDIDP.

GREDIDP

Registre i activació del compte UPC
En el correu electrònic que vas rebre se’t va donar un usuari i contrassenya i
les primeres instruccions.
A la plataforma eSecretaria (o PRISMA) realitzaràs totes les tasques
administratives dins de la UPC

GREDIDP

Revisar i modificar dades personals
Abans d’emplenar les teves dades, el menú apareixerà com el de l’esquerra, un cop fetes
les modificacions, apareixeran totes les opcions de menú.
ABANS

DESPRÉS

GREDIDP

Comptes bancaris – Ordre SEPA (1)
Si vols domiciliar el pagament de la matrícula, has d’indicar un compte corrent.
Igualment, has de fer-nos arribar l’autorització SEPA, signada pel titular del compte. A
continuació t’expliquem com fer-ho

GREDIDP

Comptes bancaris – Ordre SEPA (2)
Si tu ets el titular, pots copiar les dades directament.
Si no ho ets, cal emplenar-ho amb les dades del titular.
Un cop generat el document, cal afegir la teva signatura, i la del titular del compte en cas
que no siguis tu.

GREDIDP

Comptes bancaris – Ordre SEPA (3)
Un cop fet això estaràs encara pendent d’entregar documentació.

GREDIDP

Comptes bancaris – Ordre SEPA (4)
Finalment, apareixerà amb l’estat “Pendent de validar”. Això es farà des del centre.

GREDIDP
Altra documentació
Si tens condicions que permeten obtenir descomptes, fes-los arribar
a través d’un tiquet al Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) abans de la
data de matrícula.
https://demana.upc.edu/eseiaat
Acreditació caràcter econòmic MATRC
Consulta el següent enllaç
Accés des de CFGS
Si accedeixes des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
rebràs un correu amb les instruccions de cara a tramitar les
convalidacions corresponents.

GREDIDP

Matrícula Quadrimestral
Ara matricularàs el quadrimestre de tardor, arribat el Febrer matricularàs el quadrimestre de
primavera.
Data. Dia i Hora
La matrícula es pot realitzar a partir del DIA i HORA assignats. Finalitzat el període de
matrícula (20 de juliol), si no t’has matriculat, PERDS LA PLAÇA.

L’ordre de matrícula va lligat a la qualificació obtinguda a la selectivitat i al batxillerat.
A mesura que avança la matrícula es van ocupant grups. És possible que arribat el moment
trobis reduïda l’oferta de grups perquè ja s’han emplenat. Et recomanem que t’ajustis al dia
i hora a fi de poder escollir grups
L’odre de matrícula el trobaràs a eSecretaria.
També a https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/matricula/matricula-grau-nous-estudiants

GREDIDP

Modalitat
Has d’escollir si vols seguir els estudis a:
Dedicació complerta. Matricularàs el quadrimestre complert (5 assignatures, 30 ECTS)
Dedicació parcial. Matricularàs un màxim de 3 assignatures. Es recomana dedicació
parcial si:
- Treballes mentre estudies
- Accedeixes des de CFGS

GREDIDP

Subgrups de matrícula
Un Subgrup és una part dels estudiants d’un grup gran que faran classes pràctiques junts.
La matrícula es realitza per subgrup, no per grup.

Grups
matí

1
2
3
4
5

Grup
Tarda

Grup 1.
60 estudiants
Grup Teoria

6

Sub. Problemes
Sub.
Pràctiques

11

12

13

14

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Completa
En escollir Dedicació Completa has de
marcar un grup que serà el mateix per
totes les assignatures.

Els horaris de GREDIDP, són aquests (1 de 2):
(més detall a https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris)

Aula informàtica

Classe problemes (mig grup)

Classe teoria (grup sencer)

Laboratori (subgrup matrícula)

Sense classe

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Completa
En escollir Dedicació Completa has de
marcar un grup que serà el mateix per
totes les assignatures.

Els horaris de GREDIDP, són aquests (2 de 2):
(més detall a https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris)

Aula informàtica

Classe problemes (mig grup)

Classe teoria (grup sencer)

Laboratori (subgrup matrícula)

Sense classe

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Completa
A continuació el sistema et
demana si vols matricular cursos
d’introducció (no hi estàs obligat).
No formen part del pla d’estudis i
el nombre de places és limitat.
Curs Introductori de Química
(20 hores)
Modalitat presencial
Dies 1, 2, 5, 6 i 7 de Setembre

Curs Introductori de Fonaments
d’Informàtica (10 hores)

Modalitat presencial
Dies del 6 al 10 de Febrer del 2023 (cal
matricular-lo ara)

Consulta aquest enllaç pel contingut
i horaris

Un cop hagis afegit el curs introductori,
hauràs d’indicar el grup

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Parcial (o accedeixes des de CFGS)
El sistema mostra totes les assignatures de primer curs, barrejant primer i segon quadrimestre.
Les assignatures corresponents al primer quadrimestre són les indicades.
Si has escollit dedicació parcial podràs matricular un màxim de 3 assignatures.
Si has accedit des de CFGS amb dret a convalidacions (i has fet arribar la documentació).
t’apareixeran assignatures amb grup convalidat. També s’han de matricular (cost menor).

Assignatures
corresponents al
Quadrimestre de
Tardor.
Has de prioritzar
aquestes assignatures
en el moment de fer
la matrícula

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Parcial (o accedeixes des de CFGS)
Un cop escullis les assignatures hauràs d’escollir els grups per cadascuna de les assignatures.
Si escull grups diferents assegura’t que no tenen solapaments

Recorda que els grups 1, 2, 3, 4 i 5 són de matí i el 6 és de tarda.
Si vols veure els horaris corresponents a cadascuna de les assignatures has de consultar a
https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris

GREDIDP

Matrícula e-secretaria. Dedicació Parcial (o accedeixes des de CFGS)
A continuació el sistema et
demana si vols matricular cursos
d’introducció (no hi estàs obligat).
No formen part del pla d’estudis i
el nombre de places és limitat.
Curs Introductori de Química
(20 hores)
Modalitat presencial
Dies 1, 2, 5, 6 i 7 de Setembre

Curs Introductori de Fonaments
d’Informàtica (10 hores)

Modalitat presencial
Dies del 6 al 10 de Febrer del 2023 (cal
matricular-lo ara)

Consulta aquest enllaç pel contingut
i horaris

Un cop hagis afegit el curs introductori,
hauràs d’indicar el grup

GREDIDP

Pagament

Domiciliació bancària:

imprescindible haver entregat l’orden de domiciliación (SEPA) a e-secretaria
El pagament pot ser complert o fraccionat (a partir d’una quantitat mínima)

Entitat financera:
Tarjeta de crèdit.
Directament a e-secretaria.
Autoservei.
En caixers automàtics o finestreta
d’entitats bancàries a partir del
codi de barres que apareix a l’imprès
de matrícula generat a e-secretaria.
Enllaç

Si has demanat l’acreditació MATRC, has
d’escollir la opció de pagament per
ENTITAT FINANCERA i NO PAGUIS fins a
obtenir la resolució.
Si la resolució és positiva, comunica-ho a
Secretaria Acadèmica i es farà la
modificació de l’import.
Si la resolució és negativa, procedeix a
realizar el pagament.

GREDIDP

Revisar Calendari
L’inici del curs és el dijous 12 de setembre (els cursos introductoris s’inicíen l' 1 de setembre). Et
recomanem que revisis el següent:

Calendari de Graus
Veuràs que les dates de classe i el
període d’examens està fixat per
tot el curs 2022-2023
Apareix una llegenda que indica si
la setmana és senar o parell.
Aquesta informació la faràs servir
per saber la distribució de classes
en les assignatures que tinguin
pràctiques en setmanes senars o
parells.

GREDIDP

Interpretació dels horaris
Horaris
En l’aplicació d’horaris podràs
consultar directament el teu horari.
En els horaris s’indica si les hores
de classe són de teoria (T),
problemes (P) o laboratori (L).
També s’indica si alguna classe es
fa en setmana senar o parell.
Apareix també el dia i hora
d’examen de cada assignatura,
tant dels perïodes parcials, com
finals.

GREDIDP

Interpretació dels horaris
Horaris
En els horaris trobaràs també una informació que et
servirà per orientar-te dins de l’ESEIAAT i trobar les
aules i laboratoris.

Abans del guió ve indicat l’edifici, i després del guió l’aula
o laboratori, del qual el primer dígit indica la planta.

GREDIDP

Esperar l’inici de les classes
ATENEA
Basada en Moodle, serà la
plataforma on trobaràs tot el que
faci referència a cadascuna de les
assignatures.
A mesura que s’acosti la data
d’inici de curs, els professors
podran posar instruccions i
informació que puguis necessitar
per començar el curs correctament

GREDIDP

Sessió Acollida
Abans de l’inici de curs es realitzarà la SESSIÓ
d’ACOLLIDA.
Es farà el dia 9 de setembre i és de caràcter presencial
i obligatori
Rebreu la benvinguda institucional de direcció,
delegació d’estudiants i tindreu el primer contacte amb
el que será el vostre tutor / tutora.
Abans del dia 9 de setembre rebreu informació amb
l’horari i l’aula corresponents.

