
Convocatòria Juny 2022 7 de juny a l´1 de juliol 2022

Convocatòria Setembre 2022 20 al 21 de setembre 2022

Sol·licitud d´estudi previ de reconeixements/convalidacions 
Portal Camins

del 15 de març al 17 de juny 2022

Sol·licitud accés directe al centre - Seu electrònica UPC 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics

fins al 15 de juliol 2022

Resolució d´accés per canvi d´estudis fins al 2 de setembre 2022

Q1  Sol·licitud i lliurament documentació al SIAE* o a graus.camins@upc.edu fins al 20 de juliol 2022

Q2  Sol·licitud i lliurament documentació al SIAE* o a graus.camins@upc.edu fins al 20 de gener 2023

Estudiants assignats en 1ª preferència 15, 18, 19 i 20 juliol 2022

Reclamacions i assignació definitiva 20 de juliol 2022

2ª assignació 26 i 27 de juliol 2022

Accés directe per canvi d´universitat 5 de setembre 2022

1ª reassignació 5 de setembre 2022

2ª reassignació 13 de setembre 2022

3ª reassignació 19 de setembre 2022

Estudiants assignats a la convocatòria de setembre 28 de setembre 2022

Estudiants mobilitat INCOMING i VISITANTS  Q1 fins al 8 de setembre 2022

Estudiants mobilitat INCOMING i VISITANTS  Q2 fins al 6 de febrer 2023

Estudiants amb la Fase Inicial (FI) superada 21 i 22 de juliol 2022

Estudiants repetidors de la Fase Inicial (FI) 28 de juliol 2022

Estudiants adaptació al GEC20 28 de juliol 2022

Estudiants sense data assignada 28 de juliol 2022

Estudiants NO NOUS sense matrícula en cursos anteriors 28 de juliol 2021

 Estudiants  NO  NOUS  -  Automatrícula  per  l´e-Secretaria  -  tel. atenció  934 011 840
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CALENDARI  DE  TRÀMITS  ACADÈMICS 
Curs  2022/23  -  Estudis  de  Grau    

 ACCÉS

 Preinscripció universitària
> portal d´accés a la universitat Generalitat de Catalunya  -  https://universitats.gencat.cat/ca

 Accés  directe  per  canvi  d´universitat  i/o  estudis  universitaris  oficials

 Estudiants  NOUS  -  Automatrícula  per  l´e-Secretaria  -  tel. atenció  934 011 840  

 MATRÍCULA

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

 cita prèvia  https://citaprevia.upc.edu/camins  -  Escola de Camins  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord UPC

 Estudiants  visitants



Sol·licitud per l´e-Secretaria del 27 de juny al 7 de juliol 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                                                      fins al 20 de juliol 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 20 de juliol 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria indicant les assignatures a matricular curs 22/23 fins al 15 de juliol 2022

 Altres  sol·licituds  prèvies  a  la  matrícula

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 20 de juliol 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                                    
Presencialment al SIAE*(cita prèvia) si cal aportar document original

fins al dia assignat per formalitzar la 
matrícula

 Documentar  descomptes  de  matrícula

Lliurament documentació acreditativa per la e-Secretaria                             
Presencialment al SIAE*(cita prèvia) si cal aportar document original

fins al dia assignat per formalitzar la 
matrícula

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 15 de juliol 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 15 de juliol 2023

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 31 de març 2023

Sol·licitud per l´e-Secretaria fins al 26 de juny 2023

Sol·licitud per Seu electrònica UPC 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics                                                                       

de l´1 de novembre 2022 fins al           
26 de juny 2023

 > l´estudiant opta per repetir assignatures amb qualificació ≥ 4  en el període lectiu següent 

 Abandonament  d´estudis  (només  estudiants  fase  inicial)

 > l´estudiant de fase inicial (1r curs) no ha efectuat renúncia a la matrícula dins el termini 

 Adaptació  del  Grau  en  Tecnologies  de  Camins, Canals  i  Ports  al  GEC20                    

 > per rendiment  1r any  o  de  la  Fase Inicial

 Renúncia  a  l´avaluació  curricular

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant
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       cita prèvia  https://citaprevia.upc.edu/camins  -  Escola de Camins  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord UPC

 AVALUACIÓ  I  PERMANÈNCIA

 > l´estudiant renúncia a l´aplicació de l´algoritme de distribució de qualificacions

 Avaluació  curricular  extraordinària  per  finalització  d´estudis  1r  quadrimestre

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

 Estudiants  NO  NOUS  sense  matrícula  en  cursos  anteriors

 Estudiants  de  mobilitat  curs  21/22  pendent  de  lliurar  documentació  de  l´estada

 Reserva  de  plaça  estudiants  NOUS

 Continuïtat  d´estudis  no  aptes  normativa  de  permanència  curs  2021/22

 Continuïtat  d´estudis  no  aptes  normativa  de  permanència  curs  2022/23

 > per rendiment  1r any  o  de  la  Fase Inicial

 TRÀMITS  PREVIS  A  LA  FORMALITZACIÓ  DE  LA  MATRÍCULA



Variació de matrícula anual  

> si es vol treure i afegir una altra assignatura, s´ha de fer tot a la mateixa instància

Modificació de matrícula fora del termini de variació de matrícula

> si es vol treure i afegir una altra assignatura, s´ha de fer tot a la mateixa instància

Modificació de matrícula només d´assignatures que inicien docència en el Q2

> si es vol treure i afegir una altra assignatura, s´ha de fer tot a la mateixa instància

Baixa ordinària anual (fora del període de variació de matrícula) fins al 31 d´octubre 2022

Baixa extraordinària només d´assignatures que inicien docència en el Q2 fins al 31 de març 2023

Sol·licitud per Seu electrònica UPC 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics                                                                       

fins al 31 d´octubre 2022

Estudiants matriculats curs 2022/23

Sol·licitud a través del Portal Camins

Sol·licitud per l´e-Secretaria                                                                                                           
Lliurament documentació electrònica acreditativa per graus.camins@upc.edu                                             

durant tot el període lectiu                   

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Dipòsit (format PDF) de la documentació acreditativa al Portal Camins

Presentació documentació original presencialment al SIAE*(cita prèvia) 

fins al 16 de setembre 2022

 Modificació  extraordinària  de  matrícula  -  sol·licitud  per  l´e-Secretaria - només assignatures Q2 
  > implica  una  nova  liquidació  econòmica  de  la  matrícula  SENSE  retorn  d´imports 

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

 RENÚNCIA  A  LA  MATRÍCULA

 VARIACIÓ  I  MODIFICACIÓ  DE  MATRÍCULA

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

 Cursats  en  ensenyaments  universitaris  oficials

 > implica  una  nova  liquidació  econòmica  de  la  matrícula

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

del 19 de gener al 24 de febrer 2023

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

del 17 al 30 de setembre 2022

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

 Renúncia  a  la  matrícula

       cita prèvia  https://citaprevia.upc.edu/camins  -  Escola de Camins  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord UPC
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des del dia de matrícula fins al           
2 de setembre 2022

 RECONEIXEMENT  DE  CRÈDITS

 Reconeixement  6  crèdits  ECTS  per  activitats  universitàries 
 >  específiques  de  l'Escola  de  Camins

 Reconeixement  6  crèdits  ECTS  per  acreditació  en  coneixement  de  llengües

durant tot el període lectiu

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



Dipòsit (format PDF) de la documentació acreditativa al Portal Camins

Presentació documentació original presencialment al SIAE*(cita prèvia) 

Dipòsit (format PDF) de la documentació acreditativa al Portal Camins

Presentació documentació original presencialment al SIAE*(cita prèvia) 

Lliurament formulari sol·licitud inici conveni a  practiques.camins@upc.edu                        
10 dies hàbils abans de la data d´inici                   

fins al 14 de juliol 2023

Data màxima finalització de convenis curs 2022/23 fins al 15 de setembre 2023

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

Informe per part d´empresa i estudiant a  practiques.camins@upc.edu 
10 dies després de la finalització del 
conveni

Defensa TFG convocatòria d´octubre fins al 23 de setembre 2022

Defensa TFG convocatòria de febrer fins al 27 de gener 2023

Defensa TFG convocatòria de juliol fins al 23 de juny 2023

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

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

Estudiants que defensen el TFG a la convocatòria ordinària d´octubre 2022

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Estudiants que defensen el TFG a la convocatòria ordinària de febrer 2023

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Estudiants que defensen el TFG a la convocatòria ordinària de juliol 2023

Sol·licitud per l´e-Secretaria

Estudiants que han matriculat el TFG en grup del 2n quadrimestre (Q2)                          
i no han pogut dipositar a les convocatòries de febrer i juliol de 2023                                                                    
Sol·licitud per l´e-Secretaria

10 al 18 de juny 2023

       (*)  SIAE Camins Graus i Màsters  -  Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant
       cita prèvia  https://citaprevia.upc.edu/camins  -  Escola de Camins  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord UPC
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 TREBALL  FI  DE  GRAU  ( TRÀMITS  PREVIS )

 Assignació / Inscripció  TFG

 Sol·licitud  matrícula  TFG  convocatòria  addicional  octubre  2023  (curs 2022/23)

 Estudiant i empresa a  practiques.camins@upc.edu 

fins al 9 de juny 2023

 ASSOLIMENT  COMPETÈNCIA  EN  TERCERA  LLENGUA

durant tot el període lectiu

 Acreditació  competència  en  llengua  anglesa  B2.2  -  GEC10  i  BsDCE17 (anglès) 

 Acreditació  competència  en  una  tercera  llengua  -  GEC20 / GEOP / GTCCP / GEA / GCTM / GEG

 GEOP - Lliurament  informes  pràctiques  externes  obligatòries  associades  al  TFG

fins al 9 de setembre 2022

fins al 13 de gener 2023

durant tot el període lectiu

 Avaluació  de  les  pràctiques  extracurriculars  voluntàries

 >  4 vies  per assolir la competència - només  cal  accreditar  la  via  de  3a  llengua  

 PRÀCTIQUES

 Gestió  dels  convenis  de  cooperació  educativa  -  tots  els  graus

 Avaluació  de  les  pràctiques  curriculars



Lliurament informe 3A per part Tutor/a

Dipòsit dels informes de pràctiques obligatòries GEOP a practiques.camins@upc.edu

Dipòsit digital per ATENEA TFE i formulari de dipòsit per l´e-Secretaria 27 i 28 de setembre 2022

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 5 i 6 de d´octubre 2022

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 13 al 21 d´octubre 2022

Lliurament informe 3A per part Tutor/a

Dipòsit dels informes de pràctiques obligatòries GEOP a practiques.camins@upc.edu

Dipòsit digital per ATENEA TFE i formulari de dipòsit per l´e-Secretaria 30 i 31 de gener 2023

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 3 de febrer 2023

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 9 al 17 de febrer 2023

Lliurament informe 3A per part Tutor/a

Dipòsit dels informes de pràctiques obligatòries GEOP a practiques.camins@upc.edu

Dipòsit digital per ATENEA TFE i formulari de dipòsit per l´e-Secretaria 26 al 28 de juny 2023

Reserva de dia i torn pel Portal Camins 4 i 5 de juliol 2023

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 12 al 21 de juliol 2023

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

       cita prèvia  https://citaprevia.upc.edu/camins  -  Escola de Camins  -  Edifici C2 planta baixa  -  Campus Nord UPC

a partir del 6 de febrer 2023

fins al 23 de setembre 2022 

fins al 27 de gener 2023

fins al 23 de juny 2023

 > caldrà haver fet una sol·licitud prèvia de matrícula per l´e-Secretaria de l´1 al 15 de juny 2022

 > estudiants matriculats TFG Q1 curs 2022/23

 Defensa  TFG  convocatòria  ordinària  d´octubre  2022  (matrícula curs 2022/23)
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 Defensa  TFG  convocatòria  ordinària  de  juliol  2023

a partir del 7 de juliol 2023

 TREBALL  FI  DE  GRAU  ( DEFENSA )

 Defensa  TFG  convocatòria  addicional  d´octubre  2022  (matrícula curs 2021/22)

 > estudiants matriculats TFG Q2 curs 2021/22 que no han dipositat en les convocatòries de febrer i juliol

a partir del 10 d´octubre 2022

 Defensa  TFG  convocatòria  ordinària  de  febrer  2023


