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LLOC DE MATRÍCULA
La matriculació es realitzarà online.
INICI DEL CURS
Per a tots els cursos, les classes del primer trimestre s’inicien el dilluns 28 de setembre. Uns dies
abans d’aquesta data rebràs al teu e-mail personal (el que vas indicar a l’aplicatiu de preinscripció) i
l’usuari i contrasenya d’accés al Campus Virtual.
APLICACIÓ A ELISAVA DE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona tracta tota la informació que cal per
a executar les obligacions legals derivades de la relació que mantens amb el centre, i per a mantenirte informat de les nostres activitats.
En el full de solꞏlicitud de matrícula s’expliquen amb deteniment els teus drets i deures.
Amb el procés d’auto-matrícula s’accepten, de manera tàcita, tant la política de protecció de dades
d’ELISAVA així com la de Propietat Intelꞏlectual, els documents relatius a la qual els podràs
descarregar des del campus virtual de l’Escola.
NORMES DE RÈGIM ACADÈMIC
Matriculació
1. Assignatures a matricular
a. Estudiants de nou accés
Els/les estudiants de nou accés s’hauran de matricular obligatòriament de totes les
assignatures del primer curs (60 crèdits).
b. Assignatures reconegudes
El reconeixement de crèdits tindrà efecte al curs en què s'obtingui si l'estudiant està
matriculat/da de l'assignatura en qüestió, mentre que si no ho està, s’aplicaran en el curs
acadèmic en què se’n formalitzi la matrícula.
2. Baixa i anulꞏlació de matrícula, i modificació d’assignatures
L’anulꞏlació d’alguna (o totes) les assignatures matriculades a qualsevol curs implica la plena
nulꞏlitat de tots els efectes acadèmics que la seva matriculació hagi pogut produir. En aquest sentit,
i tal com indica el punt anterior, recordar que els/les estudiants de nou accés a Elisava (primer
curs) a temps complet no poden anulꞏlar, durant el seu primer any de matrícula, cap assignatura.
Els/les estudiants de nou accés a ELISAVA (primer curs) que hagin cursat una baixa de matrícula
hauran de tornar a formalitzar la preinscripció universitària per tal de tornar a obtenir plaça als
estudis d’Elisava (o altres estudis). La baixa de matrícula per a aquests/es alumnes de nou accés
es podrà tramitar fins al dilluns 30 de novembre de 2020 (inclòs).
A partir del dimarts 1 de desembre de 2020 (inclòs) no es poden cursar baixes i l’alumne només
podrà solꞏlicitar l’abandonament dels estudis.
Cursar una baixa de matrícula o comunicar un abandonament dels estudis no dona dret a la
devolució de l’import pagat, però en el cas que l’estudiant tingui motius prou justificats, pot solꞏlicitar
3
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el retorn d’una part de l’import presentant la solꞏlicitud corresponent a la Unitat de Gestió
Acadèmica, per tal que el departament d’Administració en doni curs. En qualsevol cas, aquest
retorn no serà mai superior al 85% de la quantitat satisfeta.
Finalment, la data límit per a qualsevol modificació de la matrícula (anulꞏlació, ampliació – a
excepció dels dies del segon i tercer trimestre a aquest fi i efecte -, o canvi d’assignatures) en el
curs acadèmic 2020/21 és el dilluns 30 de novembre de 2020.
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
El termini per a presentar la solꞏlicitud de reconeixement de crèdits per a la matriculació regular i la
modificació de matrícula del curs 2020/21 és fins el 15 d’octubre de 2020.
No es reconeixeran crèdits ja reconeguts a un altre centre universitari.
En cas de necessitar més informació al respecte, si et plau, envia’ns un e-mail a l’adreça
uga@elisava.net, per tal que et fem arribar el dossier amb tota la informació referent a aquest tràmit.
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DATES DE MATRÍCULA
Preinscripció juliol
 Tant per als/les estudiants admesos en 1a preferència, com en 2es i consecutives a l’estudi de
Grau en Disseny (GDIS) o Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI) d’Elisava, hauran
de fer la matrícula en el mes de setembre (vegeu calendari).
dia
GDIS

GEDI

7 i 8 de
setembre

8 i 9 de
setembre

hora
Segons cita *

10 de setembre

10:00 h

21 i 22 de setembre

Segons cita *

23 de setembre

10:00 h

Llistats

1a
preferència

2es i altres
preferències

Observacions
Matrícula
Incidències
matrícula
Matrícula
Incidències
matrícula

Preinscripció setembre
 Per als/les estudiants admesos/es a l’estudi de Grau en Disseny (GDIS) o Grau en Enginyeria
de Disseny Industrial (GEDI) d’Elisava, la Oficina per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat
de Catalunya encara no ha publicat les dates de matrícula (vegeu calendari).
dia
GDIS

GEDI

hora

observacions
Convocatòria preinscripció setembre

A publicar per l’OAU

Segons cita *

Incidències nou accés
* La matrícula es realitza en el dia assignat mitjançant la reserva de cita

NOTA IMPORTANT: Si un/a estudiant no formalitza la seva matrícula el dia assignat, perdrà la plaça.
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Una vegada rebis l’email amb la informació de matrícula per part d’Elisava, ens hauràs de fer arribar
escanejat el teu document d’identitat (i, cas que siguis menor d’edat, juntament amb la documentació
corresponent – veure més a baix), a la data límit que t’hi indiquem, per tal que et puguem fer arribar
les instruccions de l’automatrícula online. Alhora, hauràs de presentar-ne els originals (així com aquells
documents que només es poden presentar en format original) d’aquest document i de la resta de
documentació de matrícula que està marcada com a tal en aquest apartat de la guia (veure més a baix)
fins a la primera setmana de l’inici del curs (data límit, doncs, 2 d’octubre de 2020):
-

Acreditació d’accés a la universitat
Sense aquesta documentació no serà possible formalitzar la matrícula (si en tinguessis
alguna incidència, si et plau, escriu-nos un email a uga@elisava.net).

ESTUDIS D’ORIGEN

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Original (o impressió si conté un codi de verificació) del document que acrediti la
superació de les PAU (en cas d’haver-n’hi dos, l’original de l’exemplar per a la
Proves d’Accés a la
universitat).
En cas d’haver cursat una fase específica: original (o impressió si conté un codi de
Universitat (PAU)
verificació) del document de les PAU-fase específica (en cas d’haver-n’hi dos, l’original*
de l’exemplar per a la universitat).
Impressió de la credencial amb la qualificació d’admissió dels estudis de batxillerat
Estudis de batxillerat
expedida per la UNED.
europeu o de països
En cas d’haver cursat una fase específica de les PAU o les proves de competències
amb conveni de
específiques (PCE) de la UNED: original (o impressió si conté un codi de verificació) del
reciprocitat, o Batxillerat document de les PAU-fase específica (en cas d’haver-n’hi dos, l’original* de l’exemplar per
internacional
a la universitat) o de les PCE.
Estudis de batxillerat no Impressió de la credencial d’equivalència (UNEDassis) dels estudis de batxillerat expedit
por la UNED.
europeu, ni de països
Original de l’homologació concedida dels estudis de batxillerat, expedida pel Ministerio
amb conveni de
de Educación o el Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En cas
reciprocitat, ni
de no tenir-la en el moment de matrícula, l’alumne/a haurà d’aportar-la obligatòriament
Batxillerat internacional durant el seu primer any de matrícula.
Original (o impressió si conté un codi de verificació) del certificat de finalització amb
mitjana expedient emès per l’institut públic al qual pertany el centre de l’estudiant.
En cas d’haver cursat una fase específica de les PAU: original (o impressió si conté un
CFGS / FP2 / MP3*
codi de verificació) del document de les PAU-fase específica (en cas d’haver-n’hi dos,
l’original de l’exemplar per a la universitat).
Original del títol universitari oficial o del resguard acreditatiu d’haver abonat els drets
d’expedició de títol, i del certificat acadèmic personal (amb mitjana d’expedient).
Titulats universitaris*
En cas que el certificat no contingui les dades d’accés a la universitat: fotocòpia de la
documentació d’accés (PAU/certificat finalització CFGS)
Original del comprovant de la solꞏlicitud i pagament de les taxes de trasllat expedient (o
bé a mode provisional: original del certificat acadèmic personal).
Estudiants que estan o
Si al certificat acadèmic oficial que la universitat d’origen trametrà amb la documentació
han estat matriculats a la
de trasllat no hi apareixen les dades d’accés/admissió, s’haurà de llavors acompanyar de
universitat*
la fotocòpia del document d’accés a la universitat (PAU/certificat finalització CFGS) que
les contingui.

Proves d’accés a la
universitat per a majors
de 25 o 45 anys

Original (o impressió si conté un codi de verificació) del certificat de superació de les
proves d’accés per a majors de 25/45 anys.

* Si has de solꞏlicitar un reconeixement, si et plau, consulta l’apartat corresponent (pàgina 4)
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-

DNI / Passaport
Cal que l’estudiant enviï l’escanejat del seu DNI vigent (en el cas d’alumnes amb nacionalitat
espanyola) o passaport (en el cas d’alumnes de nacionalitat estrangera).

-

Acreditació del nivell de la tercera llengua
Documentació a aportar-ne l’original durant el curs acadèmic (presencialment)
D'acord amb el que preveu l'article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, sobre els coneixements
d'una tercera llengua, publicat al DOGC núm. 6551 de 30 de gener del 2014, i la Modificació
aprovada pel Parlament de Catalunya en data 3 de maig de 2018, els/les estudiants que es
matriculin per primera vegada en uns estudis universitaris de grau d’una universitat catalana a partir
del curs 2018/19, i posteriors, hauran d'acreditar el coneixement d'una llengua (anglès, francès,
italià o alemany) amb un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les
llengües (MECR) del Consell d'Europa per tal de poder obtenir el seu títol.
Per tal de donar acompliment a aquesta Llei, us informem de les vies d’acreditació a la Universitat
Pompeu Fabra, a la qual està adscrita la nostra Escola:
1. Els/les estudiants que es matriculin per primera vegada als estudis universitaris de grau a partir
del curs 2018/19 que ja disposin d’un certificat acreditatiu oficial de nivell B2 (només d’entre els
reconeguts en les taules indicades en la pàgina web de l’àrea de multilingüisme de la UPF que
trobareu més avall) i que encara no l’hagin lliurat a la Unitat de Gestió Acadèmica podran ferho al llarg de tot el curs.
2. Els/les estudiants que no disposin encara d’aquest certificat però que estiguin estudiant algun
d’aquests idiomes i preveuen que l’assoliran aviat el podran presentar al llarg dels seus estudis
de grau a ELISAVA, sempre abans de finalitzar el 4t curs.
3. De la mateixa manera, els/les estudiants també podran certificar aquest assoliment al llarg dels
seus estudis superant una prova comuna a totes les universitats catalanes (CLUC). Des
d’ELISAVA s’informarà oportunament de les característiques i convocatòries d’aquestes
proves.
Trobareu més informació en el següent enllaç:
https://www.upf.edu/web/llengues/acreditacio/acreditacio-b2
NOTA IMPORTANT: l’acreditació davant la Unitat de Gestió Acadèmica de l’assoliment d’un nivell
B2 en anglès, francès, italià o alemany és imprescindible per obtenir el títol de graduat/ada.

-

Estudiants provinents d’altres estudis universitaris (vies 7 i 8)
Si ja havies iniciat estudis a una altra universitat, abans de matricular-te a Elisava hauràs de tramitar
amb la universitat on havies cursat els estudis, el trasllat del teu expedient, per tal de poder-nos
aportar l’original del document que acredita que has solꞏlicitat el trasllat, així com el document
acreditatiu que n’has satisfet les taxes.
Aquest és el document que ens hauràs d’enviar escanejat, per tal que puguem enviar-te les
instruccions d’automatrícula. Si la teva universitat d’origen no tramita trasllats fins que hagis
formalitzat la matrícula, hauràs d’enviar-nos escanejat el certificat del teu expedient acadèmic, i et
quedaria pendent per a tramitar el trasllat a la teva universitat, una vegada t’hagis matriculat.
En qualsevol d’ambdós casos (tinguis el trasllat o el certificat), hauràs d’enviar-nos també (omplerta
i signada) una declaració jurada (te n’enviarem el formulari per email) on et compromets a aportar
la documentació enviada escanejada en format original, com a molt tard, fins a la primera setmana
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del curs (data límit, doncs, 2 d’octubre de 2020), i, cas que el document que hagis enviat escanejat
sigui el certificat, que et compromets a solꞏlicitar a la teva universitat, i aportar a la nostra, l’original
del trasllat.
-

Titulats universitaris
Si has finalitzat estudis universitaris oficials a l’Estat espanyol, abans de matricular-te a Elisava
hauràs de tramitar, a la universitat on havies cursat els estudis, el resguard del teu títol i un certificat
del teu expedient acadèmic (cas que el certificat no contingui les dades d’accés a la universitat,
s’haurà d’acompanyar de la fotocòpia de la documentació d’accés - PAU/certificat finalització CFGS
– als esmentats estudis).
Aquesta és la documentació que ens hauràs d’enviar escanejada, per tal que puguem enviar-te les
instruccions d’automatrícula. Hauràs d’enviar-nos també (omplerta i signada) una declaració jurada
(te n’enviarem el formulari per email) on et compromets a aportar la documentació enviada
escanejada en format original, com a molt tard, fins a la primera setmana del curs (data límit, doncs,
2 d’octubre de 2020).

-

Alumnes amb nacionalitat estrangera (incloses nacionalitats pertanyents a la Unió Europea)
Documentació a aportar-ne l’original durant el curs acadèmic (presencialment)
Aquests/es alumnes han de tramitar i aportar una fotocòpia de la Targeta d’Identificació
d’Estrangers (TIE) en vigència, per tal que se’ls pugui solꞏlicitar l’assegurança escolar obligatòria.
Quan vinguin a classe

-

Alumnes menors d’edat
Els/les alumnes que en el moment de matricular-se encara no hagin assolit la majoria d’edat, a més
d’enviar-nos escanejada tota la seva documentació, el/la seu/va tutor/a legal haurà d’enviar-nos un
document de consentiment (li enviarem el formulari per email), juntament amb un escanejat del seu
document d’identitat, donat que aquest/a hauria estat la persona que, d’haver-se realitzat la
matriculació en persona, hagués signat la documentació en el seu nom.
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PLA D’ESTUDIS

GRAU EN DISSENY (estudi 105 - pla 10)
Primer curs

Codi

Assignatures

ECTS

Tipus d’assignatura

101101

Descobrir

8

Bàsica

101102

Principis bàsics del disseny I

8

Bàsica

101103

Introducció al disseny

4

Bàsica

101201

Anàlisi

8

Bàsica

101202

Principis bàsics del disseny II

8

Bàsica

101203

Història del disseny

4

Bàsica

101301

Forma

8

Bàsica

101302

Principis bàsics del disseny III

4

Bàsica

101303

Disseny contemporani

8

Bàsica

GRAU EN ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL (estudi 100 - pla 7)
Primer curs

Codi

Assignatures

ECTS

Tipus d’assignatura

13011

Metodologia de la enginyeria en disseny industrial

6

Bàsica

13012

Matemàtiques

6

Bàsica

13021

Mecànica

6

Bàsica

13022

Expressió artística

6

Bàsica

13031

Disseny assistit per ordinador 2D

6

Bàsica

13111

Estètica i disseny I

4

Obligatòria

13112

Matèria

4

Obligatòria

13121

Mecànica de materials

4

Obligatòria

13122

Dibuix de representació

4

Obligatòria

13131

Física de materials

6

Obligatòria

13132

Estètica i disseny II

4

Obligatòria

13134

Processos industrials

4

Obligatòria
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PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Un cop finalitzat el procés d’auto-matrícula, i si no t’has descarregat, imprès o enviat per email tant el
full de solꞏlicitud de matrícula amb les assignatures i grups matriculats, i el justificant de grups no
matriculables escollits, així com un abonaré amb l’import total a pagar, pots tornar a entrar a l’aplicatiu
de matrícula (per l’apartat de consulta) per tal d’així fer-ho.
Amb el document d’abonaré hauràs d’anar a qualsevol oficina bancària o per la seva operativa per
Internet del Banco Santander, del BBVA, CaixaBank o del Banc Sabadell i efectuar el pagament amb
aquest document (és necessari disposar d’un compte al banc escollit, o bé d’aportar els diners en
efectiu a l’oficina bancària), el qual incorpora un codi de barres que fa que el departament
d’Administració (administracio@elisava.net) rebi automàticament la transferència amb les teves dades.
Tens el termini de 15 dies hàbils des de la solꞏlicitud de matrícula per a realitzar aquest procés.
En cas de no haver realitzat l’ingrés en un termini de 15 dies hàbils, la solꞏlicitud de matrícula
serà anulꞏlada d’ofici i a efectes de permanència seran comptabilitzades les convocatòries
corresponents.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el pagament, us podeu posar en contacte amb el
Departament d’Administració per telèfon (933174715), per e-mail (administracio@elisava.net). Per tal
de concertar una visita presencial, demana cita prèvia al correu electrònic anterior.
COST DE LA MATRÍCULA

Preu privat per crèdit primera
matrícula

1r curs Grau en Disseny

157 €

1r curs Grau en Enginyeria de Disseny
Industrial

157 €

Preu crèdit reconegut (15% sobre el preu crèdit 1a matrícula)

Preu públic per crèdit primera
matrícula

1r curs Grau en Disseny

25,04 €

1r curs Grau en Enginyeria de Disseny
Industrial

27,67 €

Gestió expedient acadèmic (matrícula anual)1
Assegurança escolar1

23,55 €

69,80 €
1,12 €

ASSEGURANÇA ESCOLAR
Tots/es els/les estudiants que, en el moment de la matrícula, tinguin menys de 28 anys i siguin
espanyols/es o estrangers/es de països amb conveni de reciprocitat, pagaran la taxa corresponent a
l’assegurança escolar amb la resta d’import de la matrícula.

1

Segons publica el DOGC de la Generalitat de Catalunya en el decret per el qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a
les universitats públiques
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BAIXA DE MATRÍCULA
Cursar una baixa de matrícula o comunicar un abandonament dels estudis no dóna dret a la devolució
de l’import pagat, però en el cas que l’estudiant tingui motius prou justificats, pot solꞏlicitar el retorn
d’una part de l’import presentant la solꞏlicitud corresponent a la Unitat de Gestió Acadèmica, per tal
que el departament d’Administració en doni curs. En qualsevol cas, aquest retorn no serà mai superior
al 85% de la quantitat satisfeta.
La baixa de matrícula per a aquests/es alumnes de nou accés es podrà tramitar fins al dilluns 30 de
novembre de 2020 (inclòs).
A partir del dimarts 1 de desembre de 2020 (inclòs) no es poden cursar baixes i l’alumne només
podrà solꞏlicitar l’abandonament dels estudis.
Les assignatures matriculades durant els dies d’ampliació de matrícula no poden ser anulꞏlades.
BONIFICACIÓ SOBRE ELS PREUS DE MATRÍCULA
Si has d’incorporar alguna bonificació a la matrícula abans del període de matriculació, hauràs de
realitzar la matrícula i, una vegada formalitzada, enviar-nos la documentació escanejada per email, per
tal que t’hi puguem incorporar la bonificació.
Recorda que, com la resta de documentació de matrícula, hauràs d’aportar els originals de la
documentació necessària (veure documentació a l’apartat corresponent) a la Unitat de Gestió
Acadèmica posteriorment (en la data i mode que t’indiquem).
Si incorpores la bonificació a la matrícula posteriorment al període de matriculació (i abans de la data
límit per a la modificació de matrícula, el 30 de novembre de 2020), t’has d’adreçar a la Unitat de Gestió
Acadèmica (horari i procediment a consultar) amb la documentació necessària perquè te la hi puguin
incorporar i proporcionar-te’n l’abonaré corresponent.
-

Cost dels crèdits reconeguts
Dels crèdits objecte de reconeixement es pagarà tant sols el 15% de l’import total (preu privat del
crèdit).

-

Matrícula d’honor en el Batxillerat i Premi Extraordinari en Batxillerat
(només per a estudiants de nou accés)
Certificat original expedit pel centre de Batxillerat en què consti la menció de la matrícula d'honor
en Batxillerat o documentació acreditativa de l'obtenció del Premi Extraordinari en Batxillerat.
L’alumne/a tindrà dret a la gratuïtat del preu públic2 dels crèdits del primer curs, en el primer any
acadèmic matriculat.

-

Famílies nombroses
Cas que la comunitat a la qual pertanyia el carnet no emeti títols on apareguin tots/es els/les
beneficiaris/es de la família nombrosa, s’haurà d’aportar un certificat expedit per l’organisme
corresponent (depenent de la comunitat autònoma on s’expedeixi) on es reflecteixin els mateixos,
així com el període de validesa del títol.
Si tens bonificació per família nombrosa has de presentar, el dia de la matrícula, l’original del títol
de família nombrosa individual (i el general, cas que el model de l’individual no indiqui el nombre
de fills/es beneficiaris/es) vigent a la data d’inici del curs (28 de setembre de 2020). Alhora, si no
tens nacionalitat espanyola, hauràs de presentar també el TIE en vigència
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Aquest document no caldrà que el tornis a presentar fins que, un cop caducat, es renovi. És
responsabilitat de l’/la estudiant d’aportar les renovacions dels títols de família nombrosa dins dels
períodes pertinents.

Què puc fer si el document acreditatiu està caducat a data d'inici del curs (28/09/2020)?
1. En el cas que no tinguis el títol de família nombrosa vigent en la data d'inici del curs, però sí el
carnet prorrogat, segons les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
durant l’estat d’alarma (veure més a baix), has de presentar, durant la matrícula, l’original del
títol de família nombrosa individual (i el general, cas que el model de l’individual no indiqui el
nombre de fills/es beneficiaris/es) i la declaració jurada conforme el tens prorrogat (a solꞏlicitar
durant la revisió de la documentació).
Els estudiants de fora de Catalunya que la seva comunitat també hagi prorrogat la vigència del
títol, hauran d’aportar (si la comunitat els ha proveït d’un) un certificat que així ho acrediti, o bé
hauran de signar una declaració jurada (a demanar en el moment de la revisió de la
documentació) conforme la comunitat els ha comunicat oficialment que el seu títol ha quedat
prorrogat.
Aquestes són les indicacions dels dos supòsits de pròrroga del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies:



Es prorroga automàticament la validesa per 1 any de tots aquells títols de famílies
nombroses que caduquin entre l'1 de novembre del 2019 i el 31 de maig del 2020.
Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos de tots aquells títols de famílies
nombroses que caduquin entre l'1 de juny del 2020 i el 31 d’octubre del 2020

ATENCIÓ: Independentment d'aquesta pròrroga automàtica de validesa dels títols de família
nombrosa, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l'obligació
de solꞏlicitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la
Covid-19.
Vegeu la Resolució TSF/819/2020, de 7 d'abril (DOGC núm. 8106, de 8/4/2020)
2. En cas de tenir el carnet de família nombrosa caducat i no estar prorrogat:
Cas que, en el moment de la matrícula, tinguis els documents caducats, hauràs, per una banda,
d’aportar un certificat expedit per l’organisme corresponent (depenent de la comunitat
autònoma on s’expedeixi) que demostri que està en tràmit de renovació, i, per una altra,
aportar, abans del 31 de desembre de 2020, l’original de la documentació i vigent a data d’inici
de curs.

-



Família nombrosa de categoria general: semigratuïtat (50%) en l’import del preu públic del
crèdit3 (incloent-hi les taxes acadèmiques, però no l'assegurança escolar).



Família nombrosa de categoria especial: gratuïtat en l’import del preu públic del crèdit32
(incloent-hi les taxes acadèmiques, però no l'assegurança escolar).

Discapacitat
Original del certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que
acrediti un grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d’informar del grau, tipus

2
Segons publica el DOGC de la Generalitat de Catalunya en el decret per el qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a
les universitats públiques
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d’afectació i la data de nova revisió, o bé especificar si és permanent/definitiu. L’alumne/a tindrà
gratuïtat del preu públic del crèdit1 en tots els crèdits que matriculi, i en la gestió de matriculació i
expedient (no inclou serveis específics docents ni l’assegurança escolar).
-

Solꞏlicitud de beca general del Ministerio de Educación
Totes les beques s’han de tramitar a través de l’aplicatiu de la pàgina web de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR):
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-generaldel-Ministeri-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-per-al-curs-2020-2021-GRAL2020
Data límit per a presentació de la beca: a estipular pel Ministerio de Educación, en publicar la
convocatòria per al curs 2020/21.
El descompte per beca no es bonificarà als estudiants que la tinguin concedida fins a la finalització
del procés de la convocatòria de beques.

ATENCIÓ: L’acumulació d’aquestes bonificacions no podran superar mai el 100% del preu públic del
crèdit matriculat; en aquest cas, serien excloents.
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CONSULTA D’HORARIS
Podràs consultar els horaris del curs vinent a través de l’enllaç: http://horaris.elisava.net

Has de triar dels desplegables els horaris que vols consultar (estudis i pla d’estudis a escollir, i triar
“Primer curs” del desplegable del curs acadèmic), i prémer “veure calendari”.
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Consideracions a tenir en compte:


Recorda triar el teu pla d’estudis corresponent (veure a l’apartat corresponent d’aquesta guia)



Pots veure els horaris tant per setmana com per dia, prement al botó de la cantonada
superior dreta, i imprimir-lo prement el símbol de la cantonada superior esquerra:



Finalment, clicant a sobre d’un bloc, t’apareixerà la informació completa del mateix:
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