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2. FITXA DEL PROCEDIMENT
Descripció: El procediment “Matrícula del Grau en Disseny” pretén documentar com es
realitza la matriculació dels estudiants en el Grau en Disseny a BAU, explicant la
sistemàtica a seguir i els documents o impresos implicats en el procediment.
Durant els mesos de juliol i setembre s’estableix anualment el Calendari Acadèmic del
curs següent (annex 1) , i a partir d’aquest i tenint en compte que el sistema de
Preinscripció Universitària de Catalunya sempre estableix les dates de matriculació dels
alumnes de nou accés a les universitats catalanes dins l’última setmana del mes de juliol,
es fa una previsió del calendari de matrícula per al curs següent, tant dels alumnes de
Bau com dels de nou accés. Aquest període de matrícula està sempre comprès dins la
segona quinzena de juliol.
D’altra banda, al juny s’elaboren també els Horaris Provisionals del curs vinent, que
s’enviaran als estudiants per a la matrícula.
Estudiants de 2n, 3r i 4rt:
Durant el mes de juny s’envia un comunicat via email als estudiants informant de les
dates de matrícula per al curs vinent, i en el qual s’adjunta el Reglament de Matrícula
del Grau en Disseny (annex 2), amb les dates, horaris, recomanacions i/o requisits de
matrícula, entre d’altres aspectes, el document Sol·licitud de matrícula Grau en
Disseny (annex 3) , i els Horaris Provisionals.
Els estudiants, quan venen a realitzar la matrícula, omplen el document Sol·licitud de
matrícula Grau en Disseny, i en el mateix moment, es copia aquesta sol·licitud de
matrícula a la base de dades Merlin, expedint dues còpies impreses de la matrícula
definitiva, que l’alumne signa, quedant-se’n una i l’altra la desem al seu expedient.
Nou accés:
Pel que fa als alumnes de nou accés, quan es rep a Bau el llistat d’ admesos de la
Preinscripció Universitària, se’ls fa un email informant també de les dates de matrícula, i
adjuntant el Reglament de Matrícula, Horaris Provisionals i la informació sobre la
Documentació per a la matrícula (annex 4) i la Sol·licitud de matrícula de 1er-nou
accés (annex 5), juntament amb el Full d’autorització bancària (annex 6).
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Durant la matrícula dels alumnes nous, a banda d’entrar al Merlin totes les dades
recollides en la sol·licitud i en l’autorització bancària i d’ imprimir les 2 còpies de la
matrícula definitiva (una per l’alumne i una per l’expedient), s’ha de tramitar també el
carnet d’estudiant (fer foto i vincular-la amb el lector de codis al codi d’alumne assignat)
i registrar l’empremta digital de l’alumne, a més de revisar la documentació necessària
en cada cas segons procedència de l’estudiant, i obrir expedient en carpeta penjant.
La matrícula i la documentació entregada es guarden a l’expedient físic, així com
l’autorització signada del tràmit del carnet i l’autorització bancària, i es separa la segona
part de la Sol·licitud de matrícula de nou accés, que té la Fitxa amb dades de l’alumne i
una petita enquesta per fer l’estadística d’accés. Un cop extretes les dades de les
enquestes per l’estadística d’accés, s’arxiven les fitxes- enquestes a l’expedient de
cada alumne.
Els estudiants de nou accés, poden anar arribant a fer matrícula fins a finals de setembre
o principis d’octubre, depenent de les diferents assignacions de la Preinscripció
Universitària de juliol i la de Setembre.
ARPE:
Els possibles alumnes ARPE (Accés per Reconeixement Parcial d’Estudis), prèviament a
la matrícula, han de presentar documentació dels estudis previs i la Sol·licitud
d’Admissió al Grau en Disseny per Reconeixement/Convalidació Parcial d’Estudis, i
el Director Acadèmic estudia cada cas i, un cop realitzada la matrícula de la resta
d’estudiants, es comunica al sol·licitant si és admès i en cas afirmatiu es tramita la
matrícula.
Les sol·licituds d’ARPE es poden presentar a partir del 17 de maig i les resolucions es
comuniquen a finals de juliol o principis de setembre.
Al web de Bau hi ha Informació sobre beques i ajuts a estudiants i la versió reduïda de
les Guies Docents de les assignatures, i un cop matriculats, tots els estudiants són
donats d’alta al campus virtual, on tenen les Guies Docents detallades , la Guia de
l’estudiant, Calendaris acadèmics, i d’altres informacions acadèmiques i administratives.
Definicions:
Merlin: base de dades d’alumnes de BAU, centre universitari de disseny
ARPE: Accés per Reconeixement Parcial d’Estudis
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Responsable: Director Acadèmic
Responsable de Secretaria
Gerent

Grups d’interès i participació: Direcció Acadèmica
Gerent
Secretaria
Estudiants
Responsable centres adscrits UVIC-UCC
Inici: Mitjans mes de juny
Fi: Finals setembre – principis octubre
Indicadors:
Registres:
Reglament de Matrícula
Horaris
Sol·licitud de matrícula de Grau en Disseny- Nou accés
Sol·licitud de matrícula Grau en Disseny- 2n, 3r, 4rt
Fitxa Documentació per la matrícula
Full d’Autorització Bancària
Matrícula definitiva
Sol·licitud d’Admissió al Grau en Disseny per Reconeixement Parcial d’Estudis
Fitxa d’Informació ARPE
Informació Beques i Ajuts
Calendari
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Calendari

07/11/2016

Responsable Qualitat

Matrícula estudiants Grau en Disseny

Dir.Acadèmic/Gerent/Resp. Secretaria
Horaris

Estudiants de nou
accés

Per Preinscripció
Universitària

Estudiants de 2n, 3r i 4rt

Per ARPE

Documentació per
matrícula

Recollida de documentació:
‐pla d’estudis
‐ expedient acad.
‐ sol∙licitud ARPE

Sol∙licitud matrícula
nou accés

Secretaria

Sol∙licitud matrícula 2n,
3r i 4rt

Autorització bancària

Recollida de documentació
requerida segons via
d’accés (veure
Documentació per
matrícula)

No

Revisió per Direcció
Acadèmica

Sí

Secretaria

Tràmit carnet d’estudiant i
registre d’emprempta
Matrícules definitives
Secretaria

Matriculació: entrada dades Merlin i
impressió matrícula definitiva (1 per
l’estudiant i 1 per l’expedient)
Dir.Acadèmic/Gerent/Resp‐ Secretaria

