
Guia de matrícula estudiants 
de nou accés Curs 2022-2023



Abans de la matrícula has de:
 Registrat a l’e-Secretaria
 Valida la 
 Afegeix i modifica les dades personals

Fes l’Automatrícula el dia i hora assignada

Carnet UPC

Si tens dubtes contacta amb la Secretaria acadèmica

per fer l’automatrícula ves a la teva e-Secretaria

https://prisma-nou.upc.edu

Com fer la matrícula?



 Revisa els apartats “Dades personals” i “autoritzacions RGPD” i grava 
les modificacions.

Si no estan tots els camps amb * emplenats i l’autorització RGPD no
podràs activar el teu expedient ni fer l'automatrícula

Abans de la
matrícula



 Revisa i modifica les teves “Dades personals”

 Afegeix la informació obligatòria, marcada amb *

 Modifica les dades que no siguin correctes.

 Modifica , si cal el domicili familiar 

 Afegeix  el domicili durant el curs

• Si son les mateixes dades que el domicili familiar, 
prem “Copiar dades”

Abans de la
matrícula



 Comprova els descomptes aplicats a la teva matrícula (si és el cas)

Abans de la
matrícula



 Llegeix i accepta el compromís d’integritat acadèmica,

Si no ho fas NO se’t activarà l’autmatrícula

Abans de la
matrícula



 Prem sobre AUTOMATRICULA i comença a fer la matrícula

En cas d’haver abandonat la matrícula sense
finalitzar i has de tornar a accedir, clica 
“esborrar sessió” i “matrícula” de nou

Automatrícula



 Respon les dades estadístiques i escull el tipus de dedicació als estudis:

• Temps complet: has de matricular 30 crèdits
• Temps parcial: has de matricular un màxim de 18 crèdits

• Per

Automatrícula



Tria 
les assignatures

Tria el grup 
de matrícula

A la primera matrícula dels estudis de Grau
Podràs escollir les assignatures d’acord amb 
l’itinerari assignat

Automatrícula



Contesta els serveis opcionals

Comprova els descomptes aplicats, si és el teu cas

Automatrícula



Únicament pots triar “domiciliat” o 
“fraccionat” si has cumplimentat les 
dades de l’ordre SEPA i l’has pujat a e-
secretaria signada

Confirma la teva matrícula 
ATENCIÓ: Encara no has acabat la matrícula i les 

places no seran assignades fins que finalitzes.

Tria la modalitat de pagament

• Si vols domiciliar/fraccionar el pagament i no t’apareix cap d’elles, marca “E‐SECRETARIA/ENTITAT 
FINANCERA i acaba la matrícula. Després emplena l’ordre SEPA per l’e‐Secretaria (https://prisma‐
nou.upc.edu/) i un cop validada sol∙licita el canvi de forma de pagament a través del servei d’atenció en
línia DemanaUPC/ETSAV (https://demana.upc.edu/etsav).

Automatrícula



Carnet UPC

9

 Puja la fotografia per la e-Secretaria per al 
Carnet de la UPC
 La foto ha d’estar feta de cara i s'hi han de 

veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. 
 La relació d'aspecte de la fotografia

(amplada/llargada) ha de ser 0,82 i les 
dimensions mínimes han de ser de 180 píxels
d'amplada x 220 píxels de llargada. La resolució
mínima ha de ser de 100 dpi. 

 El format del fitxer ha de ser JPG, GIF o PNG.

 A partir del Setembre rebràs el Carnet per 
correu postal a l'adreça que hagis informat al 
camp "domicili curs" de l'e-Secretaria. 



Web matrícula:
https://etsav.upc.edu/ca/estudis/tramits/tramits-
relacionats-amb-la-matricula/matricula-
estudiantat-nou-grau

Atenció en línia:
https://demana.upc.edu/etsav/

Contacta amb la
Secretaria Acadèmica
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