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2. FITXA DEL PROCEDIMENT
Descripció: El procediment “Matrícula Workshops, Universitat d’Estiu, Anglès i Cursos
Càpsula” pretén documentar com es realitza la matriculació dels estudiants en els
diversos cursos i monogràfics que s’ofereixen al centre fora del Grau en Disseny,
explicant la sistemàtica a seguir i els documents o impresos implicats en el
procediment.

Descripció de cada tipologia de curs:
Els Workshops són cursos monogràfics que es proposen durant l'any acadèmic per
oferir una formació específica i complementària a estudiants i professionals del disseny i
a tots aquells interessats en l'art i la creativitat.
Alguns d'aquests cursos ofereixen la possibilitat de Reconeixement Acadèmic de Crèdits
(RAC) per als estudiants del Grau en Disseny de BAU.
Els Càpsula són cursos monogràfics de curta durada (16 hores) i amb una formació
tècnica i específica en un àmbit concret del disseny.
La Universitat d’Estiu ofereix una àmplia oferta formativa de cursos i d’activitats
culturals per complementar la formació dels estudiants i persones interessades en el
món del Disseny, la Creativitat, l’Art i les Humanitats. Son cursos de 20/30 hores de
durada.
Bau també ofereix cursos d’anglès anuals (100 hores lectives més 50 de treball
personal) i comprimit (durant el mes de juliol, de 60 hores de durada) amb certificats
oficials a través de l’Escola d’Idiomes UVic-UCC.

Cada tipologia de curs es publica a la web del centre. La informació de cada curs es
desglosa en una Fitxa tècnica (informació detallada pel que fa a calendari, horari, preu, i
reconeixement acadèmic si s’escau); programa formatiu detallat i el professorat que ho
imparteix.
El procediment d’inscripció de cada un dels cursos es realitza online, on l’alumne ha
d’omplir un formulari amb les seves dades i pot efectuar el pagament mitjançant enllaç
telemàtic. També haurà d’acceptar les condicions de matrícula i de privacitat. Un cop a
la secretaria rebem dita sol·licitud al backoffice de BAU, revisem que totes les dades de
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l’alumne siguin completes i que el pagament s’hagi efectuat correctament. Si aquest es
el cas, fem la matrícula al curs que correspongui (Merlinbis). Cas que el pagament no
s’hagi efectuat adequadament, contactem amb l’alumne per tal de facilitar-li vies
alternatives de pagament.
A tots els alumnes externs a BAU els hi demanem una còpia del seu document
d’identitat, ja que no els tenim registrats a la nostra base de dades.
Un cop formalitzada la matrícula, enviem una còpia a l’alumne per tal que la tingui a la
seva disposició.
La matrícula, juntament amb la sol·licitud i la còpia del document d’identitat (si s’escau)
s’arxiva físicament a una carpeta creada exclusivament pel curs en qüestió.
Com a tret distintiu cal afegir que en els cursos d’anglès (anual i comprimit) l’alumne té
la obligació de realitzar la prova online simtest (gratuïta, d’una durada de 20 minuts) per
determinar el nivell que té (a excepció d’aquells alumnes que entreguin un document
acreditatiu de nivell). El resultat de la prova s’envia a l’Escola d’Idiomes de la Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya, qui valorarà el nivell al qual s’ha de matricular
l’alumne.
Al finalitzar els cursos s’emet un certificat d’aprofitament.

Definicions:
Merlinbis: base de dades d’alumnes de workshops, cursos càpsula, Universitat d’Estiu i
Anglès de BAU, centre universitari de disseny.
Backoffice: Plataforma online de BAU d’inscripció d’alumnes.
Simtest: prova de detecció de nivell d’idiomes.

Responsable: Susanna Granell (Secretaria )
Grups d’interès i participació: Direcció
Direcció Acadèmica
Secretaria
Estudiants
Responsable centres adscrits UVIC-UCC
Inici i Fi: Diversos timings, depenent del tipus de curs:
- Anglès: anual, d’octubre a juny i comprimit (intensiu durant el juliol)
- RAC: semestrals, coincidint amb el calendari acadèmic (1er semestre i 2on semestre)
- Càpsula: mensual, durant tot el curs, cada mes van variant.
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- Universitat d’Estiu: intensius durant el mes de juliol.
Indicadors:
Registres:
Sol·licitud d’inscripció
Matrícula
Certificat d’aprofitament
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Responsable Qualitat

INICI

Persones interessades en
algun dels cursos de
Formació Contínua

Informació pública de tots els cursos
a la web, email, newsletter de BAU,
etc.

Fitxa tècnica amb
informació del curs:
programa, professorat,
horari, preu, etc.

Direcció/ Comunicació

Inscripció online

Formularis d’inscripció.

Estudiants/ Secretaria

Comprovants dels
pagaments

Pagament telemàtic
Estudiants

Sol∙licituds d’inscripció
(formularis d’inscripció
emplenats)

Rebuda d’inscripcions al backoffice de
la web de BAU i verificació
d’inscripcions i pagaments
Secretaria

Sí

Tot correcte

No

Matrícula definitiva: introducció de
dades al Merlinbis i impressió de 2
còpies.

Contacte amb l’estudiant per
proporcionar vies alternatives de
pagament i/o resoldre dubtes.

Secretaria

Estudiants/ Secretaria

Enviem còpia de la matrícula a
l’alumne i arxivem altra còpia.

Matrícula definitiva

Secretaria

FI

