
MATRÍCULA DE NOU ACCÈS

CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE 
ABANS D’INICIAR L’AUTOMATRÍCULA
• Important tenir tota la documentació necessària preparada ja 

que la sessió expira en 30 minuts

• Abans de l’inici de la matrícula t'hauràs d'identificar amb el teu 
correu electrònic de l'EUIT i la paraula de pas que rebràs en el 
missatge de benvinguda (consultar Spam o promocions)



Hauràs d'aportar la documentació acreditativa abans d'iniciar el procés de matrícula si: 

• Has realitzat la sol·licitud de beca al Ministeri i reuneixes els requisits per matri-
cular-te com becari condicional. Cal presentar el resguard de presentació confor-
me has tramitat la beca.

• Si gaudeixes de bonificacions o exempcions en el preu de la matrícula:

- Família Nombrosa
Si disposes de carnet de família nombrosa, i vols gaudir de la bonificació el
curs 2022/2023 has de tenir vigent el document acreditatiu del descompte,
on apareixen tots els membres de la unitat familiar, en el moment de realitzar
l’automatrícula.

- Altres gratuitats publicades al DOGC, presentar el document acreditatiu.

AUTOMATRÍCULA DE NOU ACCÈS



Requeriments informàtics abans d'iniciar matrícula
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• Utilitzar els navegadors Internet Explorer 8.0 (o superior), Mozilla FireFox 3.6 
(o superior), Chrome 16 (o superior).

• El Plug-in Java 1.6 o superior, excepte 1.6.0_22 i 1.6.0_29. És important 
remarcar que a partir d'FireFox 3.6 és obligatori Java 1.6u10 (o superior) 
excepte 1.6.0_22 i 1.6.0_29

• Galetes i JavaScript activats

• Resolució de pantalla 1280x1024

Els requisits mínims recomanats per accedir 
a el Sistema de Gestió Acadèmica són:
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Accés al Campus Virtual
Des del web de l'EUIT tindràs el botó per accedir al Campus Virtual
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CAMPUS VIRTUAL
UNIVERSITARI
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Accés al Campus Virtual
• Inici sessió

Ho hauràs de fer amb el teu correu 
institucional i la teva contrasenya que 
t'haurem fet arribar prèviament amb el 
mail de benvinguda

* Aquesta primera matrícula es farà
de manera presencial i  assistida
amb cita prèvia.
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Els meus tràmits
Un cop hagis accedit hauràs d’anar a: 

• Els meus tràmits
• Matrícula>Alta de matrícula
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Les meves dades personals
Comprova que aquestes siguin correctes, modifica si és el cas i emplena aquelles que et 
demani el sistema (nom, DNI...)

XXX XXX XXX

XXXXXXXXX, XX
Espanya

08224

Terrassa

Barcelona

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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Consentiments
LOPD, Certificat negatiu delictes sexuals, Publicació d’imatges, Llei Propietat 
intelectual, altres informacions...

Clica les diferents informacions, dona consentiment i accepta-les !
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Dades estadístiques
Una vegada has confirmat les teves 
dades personals podràs introduir
el qüestionari estadístic.

Ho pots fer en el moment de
la matrícula o anar directament
al botó assignatures a matricular.

No és obligatori omplir el 
qüestionari en el moment 
d’automatricular-te,
pots fer-ho durant el curs.
Si ho fas més tard podràs fer-ho des 
del teu campus virtual entrant a la 
teva matrícula trobaràs:
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Assignatures a matricular
Tindràs un comptador per anar revisant el 
nombre d’assignatures i crèdits que estàs 
seleccionant.

Escull els 60 crèdits que
configuren el 1er curs a la 
pestanya “Pla” fent click a +.

Si decideixes fer una
matrícula parcial,
el mínim de crèdits és 30
i el màxim 42.

Una vegada escollides totes 
les assignatures a matricular, 
clicar "Següent"
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Informació del pagament
En  el cas  que  puguis  gaudir  de  descompte  per bonificació,  un cop  notificada  i  presentada
la documentació necessària a Secretaria Acadèmica, apareixerà la bonificació per defecte.

Escull el nombre de pagaments i abans de validar comprova que sigui correcte. En cas contrari 
podràs rectificar amb el botó “tornar”.

Verifica la classe de 
liquidació: ordinària, família 
nombrosa, discapacitat,...

Si tens dret a algun tipus de 
gratuïtat/descompte, 
selecciona’l aquí.

Si vols realitzar el pagament
en terminis has de marcar 
pagament fraccionat i escollir
el número de pagaments

Introdueix les dades bancàries i recorda que 
has de ser Titular o co titular.
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Confirmació de matrícula
En aquesta pantalla veuràs un resum de la teva matrícula, tant de les assignatures com de la  
part econòmica. Si tot és correcte clicar “confirmar"o en cas contrari torna enrere i modifica el 
que necessitis.
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Un cop CONFIRMADA imprimeix l'imprès de matrícula i el mandat SEPA que firmaràs abans 
de finalitzar el tràmit i que hauràs de lliurar presencialment a la Secretaria Acadèmica.

Recorda que has de ser titular o co titular del compte bancari que hagis facilitat.
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donar per finalitzada amb èxit la teva matrícula

/da a l'EUIT.

Finalització de matrícula

Per últim, per finalitzar el procés i gravar la matrícula, clicar “continuar” i t'apareixerà 
el següent missatge

Ja pots donar per finalitzada amb èxit la teva matrícula

Benvigut/da a l'EUIT.
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Benvingut/da a l’EUIT.
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