
 

 
 
 
Informació sobre la matrícula per al curs 2020-2021 
 
Preinscripció de juny: 
• El dia 4 de setembre a les 10:30.h. us oferim la sessió d'acollida virtual, en la qual podreu 

informar-vos sobre el procés de matrícula online i resoldre els vostres dubtes en directe. 
• El 28 de setembre es realitzaran unes sessions introductòries propedèutiques a les quals és 

important assistir. 
• L'activitat docent s’inicia el dia 29 de setembre. 
 
Consulteu el calendari de la preinscripció de juny 
 
Preinscripció de setembre: 
•  El Termini per la preinscripció de la convocatòria setembre 2020 és del 8 al 9 d’Octubre. 

El 19 i el 20 d’octubre és el dia de matrícula relativa a la preinscripció de setembre.  
• Per a tots aquells estudiants que es matriculin a l’octubre, l'activitat docent s'iniciarà el mateix 

dia en què es formalitzi la matrícula. 
 
Consulteu el calendari de la preinscripció de setembre 
 
 

Documentació necessària per a la matrícula: 
 

• DNI (estudiants nou accés)  
• Núm. Afiliació a la Seguretat Social (estudiants nou accés)  
• Fotografia tipus carnet (estudiants nou accés)  
• Reconeixements de Cicles de Grau Superior en Dietètica i Salut Ambiental. (estudiants nou 

accés, consulteu amb Secretaria Acadèmica)  
• Document beca MECD en cas d’haver-la sol·licitat (estudiants nou accés)  
• Document SEPA de dades bancàries, amb el número de compte en el qual s’hagin de realitzar 

els càrrecs de la matrícula i de l’import de docència,  signat per la persona titular del compte.  
• Carnet família nombrosa vigent (s’accepta l’individual). Segons resolució TSF/819/2020 del 7 

d’abril, es consideren prorrogats els caducats entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 
2020.  Els caducats entre l’1 de juny i 31 d’octubre de 2020 també s’acceptaran.  

• Document acreditatiu d’altres gratuïtats (minusvalidesa -mínim 33%-, víctimes de violència de 
gènere, i altres, segons DOGC)  
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