
#¿NOMBRE?

Q1  Sol·licitud i lliurament documentació al SIAE* o a masters.camins@upc.edu fins al 10 de setembre 2020

Q2  Sol·licitud i lliurament documentació al SIAE* o a masters.camins@upc.edu fins al 29 de gener 2021

Estudiants de NOU ingrés

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Resta d´estudiants NO NOUS

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Matrícula extraordinària Màsters estudiants amb admissió condicional i amb

defensa del TFG en convocatòria d´octubre 2020 6 de novembre 2020

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Estudiants de NOU ingrés

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Resta d´estudiants NO NOUS

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Matrícula extraordinària Màsters estudiants amb admissió condicional o amb

defensa del TFG convocatòria d´octubre 2020

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Estudiants de NOU ingrés

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

17 i 18 de setembre 2020

28 de juliol 2020

6 de novembre 2020

 Màsters  sense  atribucions  -  matrícula  1r  quadrimestre  Q1   inici  estudis  setembre  2020

 MEEC  -  MET  -  MMNE  -  MEA  -  MCTS

 Dobles titulacions  :  MET/MEM  -  MECTS/MISMeC

 ACCÉS

CALENDARI  DE  TRÀMITS  ACADÈMICS                                                                  
Curs  2020/21  -  Estudis  de  Màster

 Estudiants  visitants

 Màster  en  Enginyeria  de  Camins , Canals  i  Ports  (MECCP)   inici  estudis  setembre  2020

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant

 MATRÍCULA  Q1

14 de setembre 2020

29 de juliol 2020

 Màster  en  Mobilitat  Urbana  (MUM) -  matrícula  1r  quadrimestre  Q1   inici  estudis  setembre  2020

14 de setembre 2020
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 MEEC  -  MET  -  MMNE  -  MEA  -  MCTS  -  Màster  en  Mobilitat  Urbana  (MUM)

 Dobles titulacions  :  MET/MEM  -  MECTS/MISMeC

Estudiants de NOU ingrés

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Resta d´estudiants NO NOUS  (màsters sense atribucions)

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Matrícula extraordinària Màsters estudiants amb admissió condicional

o amb defensa defensa del TFG convocatòria de febrer 2021

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Estudiants de NOU ingrés Q2

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Matrícula extraordinària estudiants amb admissió condicional

o amb defensa del TFG convocatòria de febrer 2021

Automatrícula per l´e-Secretaria - atenció telefònica  934 011 840

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                                             10 abans de formalitzar la matrícula

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 24 de juliol 2020

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 24 de juliol 2020

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                    
fins al dia assignat per formalitzar la 

matrícula

Lliurament documentació acreditativa presencialment al SIAE*(setembre 2020)

Cal aportar original i còpia del document

 > titulats  de  GEC  admesos  al  MECCP  que  sol·liciten  avançar  la  matrícula  per  inici  pràctiques

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                    

indicant assignatures a matricular el primer curs del MECCP

fins al dia assignat per formalitzar la 

matrícula

fins al dia assignat per formalitzar la 

matrícula

 Altres  sol·licituds  prèvies  a  la  matrícula

 Reserva  de  plaça  estudiants  NOUS

 Estudiants  NO  NOUS  sense  matrícula  cursos  anteriors

 MATRÍCULA  Q2

 TRÀMITS  PREVIS  A  LA  FORMALITZACIÓ  DE  LA  MATRÍCULA

8 de febrer 2021

9 de febrer 2021

 Màsters  sense  atribucions  -  matrícula  2n  quadrimestre  Q2   inici  estudis  febrer 2021

 Avançament  de  matrícula  per  pràctiques  curriculars   estada professional

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant
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5 de març 2021

5 de març 2021

 Màster  en  Enginyeria  de  Camins , Canals  i  Ports  (MECCP)   nou  accés  especial  Q2  

8 de febrer 2021

 Documentar  descomptes  de  matrícula

 Canvi  de  la  modalitat  de  dedicació  als  estudis  (estudiants  NO  NOUS)



Sol·licitud per l´e-Secretaria no aptes normativa permanència                                                                                 fins al 29 de gener 2021

Publicació resolució  www.camins.upc.edu > Estudis > Tràmits Acadèmics > Resolucions 5 de febrer 2021

Variació de matrícula anual  MECCP fins al 30 de setembre 2020

Variació de matrícula 1r quadrimestre Q1  Màsters matrícula quadrimestral fins al 30 de setembre 2020

Variació de matrícula 2n quadrimestre Q2  Màsters matrícula quadrimestral fins al 22 de febrer 2021  NOVA DATA

Modificació de matrícula assignatures del Q1 fora termini de variació de matrícula 1 al 31 d´octubre 2020

Modificació de matrícula MECCP només assignatures que inicien docència en el Q2 15 de gener al 31 de març 2021

Modificació de matrícula assignatures del Q2 fora termini de variació de matrícula 16 de febrer al 31 de març 2021

Baixa acadèmica d´assignatures fora del període de variació de matrícula fins al 31 d´octubre 2020

Baixa acadèmica d´assignatures que inicien docència en el Q2 fins al 31 de març 2021

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                          fins al 31 d´octubre 2020

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                          fins al 31 de març 2021

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant

 AVALUACIÓ  I  PERMANÈNCIA

 MODIFICACIÓ  DE  MATRÍCULA

 Continuïtat  d´estudis  no  aptes  normativa  de  permanència  Q2  curs  2019/20 

 > estudiants  afectats  rendiment  1r  any  acadèmic  o  termini  màxim  de  permanència  al  màster
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 Continuïtat  d´estudis  no  aptes  normativa  de  permanència  Q1  curs  2020/21 

 > estudiants  afectats  rendiment  1r  any  acadèmic  o  termini  màxim  de  permanència  al  màster

 Renúncia  a  la  matrícula  màsters  amb  matrícula  quadrimestral  1r  quadrimestre  Q1

 Variació  de  matrícula  -  sol·licitud  per  l´e-Secretaria                                                  

 > implica  una  nova  liquidació  econòmica  de  la  matrícula

 Modificació  de  matrícula  -  sol·licitud  per  l´e-Secretaria

  > implica  una  nova  liquidació  econòmica  de  la  matrícula  SENSE  retorn  d´imports 

 Baixa  acadèmica  d´assignatures  -  sol·licitud  per  l´e-Secretaria

  > implica  una  nova  liquidació  econòmica  de  la  matrícula  SENSE  retorn  d´imports 

 RENÚNCIA  A  LA  MATRÍCULA

 Renúncia  a  la  matrícula  MECCP i MUM  (matrícula  anual)

 Renúncia  a  la  matrícula  màsters  amb  matrícula  quadrimestral  2n  quadrimestre  Q2

Novetat Resolució 752/2020 Rector UPC :  S´ajorna un curs el termini per assolir el rendiment mínim de                             

1r any als estudiants amb matrícula activa del segon quadrimestre Q2 curs 2019/20



Estudiants matriculats al setembre 2020

Sol·licitud a través del Portal Camins

Estudiants matriculats al febrer 2021

Sol·licitud a través del Portal Camins

Lliurament convenis de cooperació educativa presencialment al SIAE*                      
(sempre 10 dies abans de l´inici del conveni)

fins al 16 de juliol 2021

Dipòsit dels informes per part de l´empresa i estudiant al Portal Camins
10 dies després de la finalització del 

conveni

Q1  Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                    

Lliurament documentació justificativa presencialment al SIAE*
fins al 31 d´octubre 2020

Q2  Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                    

Lliurament documentació justificativa presencialment al SIAE*
fins al 31 de març 2021

Tràmit per part del Tutor/a 10 dies abans de la matrícula

Estudiants que defensen el TFM a la convocatòria ordinària de febrer 2021

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Estudiants que defensen el TFM a la convocatòria ordinària de juliol 2021

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Estudiants que han matriculat el TFM en grup del 1 rquadrimestre (Q1) i no han 

pogut dipositar a la convocatòria de febrer de 2021                                                                    

Sol·licitud per l´e-Secretaria

1 al 17 de gener 2021

Estudiants que han matriculat el TFM en grup del 2n quadrimestre (Q2) i no han 

pogut dipositar a la convocatòria de juliol de 2021                                                                    

Sol·licitud per l´e-Secretaria

31 de maig al 9 de juny 2021

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant

       Escola de Camins UPC  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord Barcelona

fins al 31 d´octubre  2020

fins al 31 de març 2021

 Avaluació  de  les  pràctiques

 Gestió  dels  Convenis  de  Cooperació  Educativa     tots  els  màsters

 PRÀCTIQUES

 Reconeixement  per  experiència  laboral  i  professional

 Màsters  amb  pràctiques  curriculars    MECCP  -  MEA  -  MMNE

 Sol·licitud  matrícula  TFM  convocatòria  addicional  maig  2021   Només màsters sense atribucions

 Sol·licitud  matrícula  TFM  convocatòria  addicional  octubre  2021  (curs 2020/21)
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 TREBALL  FI  DE  MÀSTER   ( TRÀMITS  PREVIS )

 Assignació / Inscripció  TFM

 Sol·licitud  matrícula  TFM  fora  del  període  ordinari  per  causes  excepcionals

 Màsters  sense  atribucions  matrícula  2n  quadrimestre  Q2

des del dia de matrícula fins al                    

15 de febrer 2021

 Màster  MECCP i MUM  matrícula  anual
 Màsters  sense  atribucions  matrícula  1r  quadrimestre  Q1

des del dia de matrícula fins al                       

30 de setembre 2020

 RECONEIXEMENT  DE  CRÈDITS     cursats en ensenyaments universitaris oficials



 Defensa  TFM  convocatòria  addicional  d´octubre  2020  (curs 2019/20)

Lliurament informe 3A per part del Tutor/a fins al 22 de setembre 2020 

Dipòsit digital per l´e-Secretaria 25 al 29 de setembre 2020

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 5 i 6 d´octubre 2020

Publicació data defensa web Escola de Camins > Estudis > TFE

Les dates dins aquest període, dependran de la disponibilitat dels tribunals

Dates defensa dels tribunals avaluadors TFM 14 al 23 d´octubre 2020

Lliurament informe 3A per part Tutor/a fins al 6 de novembre 2020 

Dipòsit digital per l´e-Secretaria 10 al 12 de novembre 2020

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 18 i 19 de novembre 2020

Publicació data defensa web Escola de Camins > Estudis > TFE

Les dates dins aquest període, dependran de la disponibilitat dels tribunals

Dates defensa dels tribunals avaluadors TFG 26 al 30 de novembre 2020

 > estudiants matriculats TFM Q1  curs 2020/21 

Lliurament informe 3A per part del Tutor/a fins al 21 de gener 2021

Dipòsit digital per l´e-Secretaria 25 al 27 de gener 2021

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 2 i 3 de febrer 2021

Publicació data defensa web Escola de Camins > Estudis > TFE

Les dates dins aquest període, dependran de la disponibilitat dels tribunals

Dates defensa dels tribunals avaluadors TFM 11 al 19 de febrer 2021

 > estudiants matriculats TFM Q1 curs 2020/21  que no han dipositat al febrer

Lliurament informe 3A per part del Tutor/a fins al 30 d´abril 2021

Dipòsit digital per l´e-Secretaria 5 al 7 de maig 2021

Publicació data defensa web Escola de Camins > Estudis > TFE

Les dates dins aquest període, dependran de la disponibilitat dels tribunals

Dates defensa dels tribunals avaluadors TFM 18 al 21 de maig 2021

 Defensa  TFM  convocatòria  ordinària  de  juliol  2021     MECCP  i  Màsters  sense  atribucions
 > estudiants matriculats TFM Q2  curs 2020/21 

Lliurament informe 3A per part del Tutor/a fins al 15 de juny 2021

Dipòsit digital per l´e-Secretaria 18 al 21 de juny 2021

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 29 i 30 de juny 2021

Publicació data defensa web Escola de Camins > Estudis > TFE

Les dates dins aquest període, dependran de la disponibilitat dels tribunals

Dates defensa dels tribunals avaluadors TFM 12 al 21 de juliol 2021

a partir de l´1 de juliol 2021

a partir del 4 de febrer 2021

a partir del 7 d´octubre 2020

a partir del 10 de maig 2021

 > caldrà haver fet una sol·licitud prèvia de matrícula per l´e-Secretaria del 17 al 25 de juny 2020

 > estudiants matriculats TFM Q2 curs 2019/20 que no han dipositat al juliol

 Defensa  TFM  convocatòria  ordinària  de  febrer  2021     MECCP  i  Màsters  sense  atribucions

 > caldrà haver fet una sol·licitud prèvia de matrícula per l´e-Secretaria de l´1 al 17 de gener 2021

 TREBALL  FI  DE  MÀSTER  ( DEFENSA )

 Defensa  TFG  convocatòria  extraordinària  de  novembre  2020  (experimentals) 

 > caldrà haver fet una sol·licitud prèvia per l´e-Secretaria abans de l´1 de juny 2020

a partir del 20 de novembre 2020

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant

       Escola de Camins UPC  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord Barcelona
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 Defensa  TFM  convocatòria  addicional  de  maig  2021     només  màsters  sense  atribucions 




