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1. Introducció  

1.1. Com accedir al web de ‘Preinscripció Estudis UPC’ 

Podem utilitzar l’enllaç que trobarem a la pàgina principal del web 

A l’apartat ‘Estudis’ i anar seleccionant per àrees els estudis fins arribar a la pàgina inicial del 

web de preinscripció. 

o bé utilitzant la url: https://preinscripcio.upc.edu/preinscripcio
 

La pàgina inicial del web de preinscripció és:

 

 

A aquesta pàgina podrem seleccionar l’idioma en el qual volem treballar, podrem identificar

nos per accedir o bé donar-nos d’alta si és la primera vegada que accedim al sistema.
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accedir al web de ‘Preinscripció Estudis UPC’ 

Podem utilitzar l’enllaç que trobarem a la pàgina principal del web UPC (www.upc.edu

anar seleccionant per àrees els estudis fins arribar a la pàgina inicial del 

https://preinscripcio.upc.edu/preinscripcio  

preinscripció és: 

 

A aquesta pàgina podrem seleccionar l’idioma en el qual volem treballar, podrem identificar

nos d’alta si és la primera vegada que accedim al sistema.
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accedir al web de ‘Preinscripció Estudis UPC’  

www.upc.edu):  

anar seleccionant per àrees els estudis fins arribar a la pàgina inicial del 

 

A aquesta pàgina podrem seleccionar l’idioma en el qual volem treballar, podrem identificar-

nos d’alta si és la primera vegada que accedim al sistema. 
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1.2. Alta al sistema

Per poder fer preinscripcions 

primera vegada que accedim al web haurem de donar

 

Al clicar l’opció ‘Dóna’t d’alta
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Alta al sistema 

preinscripcions primer cal que estiguis donat d’alta al sistema, per això la 

primera vegada que accedim al web haurem de donar-nos d’alta: 

Dóna’t d’alta’ se’ns obrirà el formulari d’alta d’usuari: 
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cal que estiguis donat d’alta al sistema, per això la 
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- Si ets estudiant de la UPC i tens accés a les intranets docents pots usar el teu nom d’usuari i 

contrasenya per fer-ho. 

- Si no ets estudiant de la UPC

 

Quan valides les teves dades amb l’enllaç:

Rebràs un correu electrònic amb un enl

no ets estudiant de la UPC hi constarà la contrasenya d’accés. Recorda que en aquest cas el 

nom d’usuari és l’adreça electrònica amb la que t’has registrat.

El correu que rebràs té el format:

Estudiants de la UPC: 
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i tens accés a les intranets docents pots usar el teu nom d’usuari i 

Si no ets estudiant de la UPC hauràs de donar una adreça electrònica vàlida. 

Quan valides les teves dades amb l’enllaç:  

Rebràs un correu electrònic amb un enllaç per “validar el compte”, imprescindible fer

no ets estudiant de la UPC hi constarà la contrasenya d’accés. Recorda que en aquest cas el 

nom d’usuari és l’adreça electrònica amb la que t’has registrat. 

El correu que rebràs té el format: 
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i tens accés a les intranets docents pots usar el teu nom d’usuari i 

 

imprescindible fer-ho”, i si 

no ets estudiant de la UPC hi constarà la contrasenya d’accés. Recorda que en aquest cas el 
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Estudiants que  no són de la UPC:

 

Recorda’t d’utilitzar l’enllaç 

preinscripció. 

Quan s’utilitza l’enllaç per activar el compte la pantalla ens mostrarà el següent missatge:

 

Una vegada activat el compte hem d’accedir per poder completar l

compte: dades personals, dades acadèmiques

 

Manual del 

      

no són de la UPC: 

per tal d’activar-ho o no podràs seguir amb la 

Quan s’utilitza l’enllaç per activar el compte la pantalla ens mostrarà el següent missatge:

 

activat el compte hem d’accedir per poder completar la informació del nostre 

dades acadèmiques, etc . i poder fer la sol·licitud. 

 

Manual del candidat 
 
 

Pàgina 6 de 20 

 

ho o no podràs seguir amb la 

Quan s’utilitza l’enllaç per activar el compte la pantalla ens mostrarà el següent missatge: 

 

a informació del nostre 
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2. INFORMACIÓ PERSONAL
 

Aquest punt engloba totes les funcionalitats que gestionen la informació p

candidat, com ara, dades personals, 

2.1. Resum de dades 

Quan accedim al sistema, i  ja tenim el compte activat, se’ns mostrarà la següent pantalla:

 

 

Al costat esquerra de la pantalla podeu veure el menú d’opcions. Al costat dret un resum de 

les nostres dades i les últimes incidències que s’hagin produït al nostre compte. 
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INFORMACIÓ PERSONAL 

Aquest punt engloba totes les funcionalitats que gestionen la informació pers

ades personals, dades acadèmiques, documentació, etc. 

Resum de dades  

Quan accedim al sistema, i  ja tenim el compte activat, se’ns mostrarà la següent pantalla:

Al costat esquerra de la pantalla podeu veure el menú d’opcions. Al costat dret un resum de 

les nostres dades i les últimes incidències que s’hagin produït al nostre compte. 
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ersonal del 

 

Quan accedim al sistema, i  ja tenim el compte activat, se’ns mostrarà la següent pantalla: 

 

Al costat esquerra de la pantalla podeu veure el menú d’opcions. Al costat dret un resum de 

les nostres dades i les últimes incidències que s’hagin produït al nostre compte.  
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2.2. Dades personals

Aquest punt de menú ens permet completar les ‘Dades persona

és el següent, heu de tenir en compte que el formulari no es pot veure tot a una pantalla, per 

tant utilitzarem les barres de desplaçament per tal de completar i validar totes les dades 

personals.  

En els formularis trobareu camps que s’han d’omplir, o bé camps desplegables on hem de 

seleccionar un dels valors oferts.
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Dades personals 

Aquest punt de menú ens permet completar les ‘Dades personals’. El formulari que es mostra 

és el següent, heu de tenir en compte que el formulari no es pot veure tot a una pantalla, per 

tant utilitzarem les barres de desplaçament per tal de completar i validar totes les dades 

trobareu camps que s’han d’omplir, o bé camps desplegables on hem de 

seleccionar un dels valors oferts. 
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ls’. El formulari que es mostra 

és el següent, heu de tenir en compte que el formulari no es pot veure tot a una pantalla, per 

tant utilitzarem les barres de desplaçament per tal de completar i validar totes les dades 

 

 

trobareu camps que s’han d’omplir, o bé camps desplegables on hem de 
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2.3. Dades acadèmiques 

Aquest punt de menú ens ajudarà a completar les dades del nostre expedient acadèmic

electrònic i indicar el nivell que tenim de dife

Si cliquem el botó d’afegir titulació
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Dades acadèmiques  

Aquest punt de menú ens ajudarà a completar les dades del nostre expedient acadèmic

electrònic i indicar el nivell que tenim de diferents idiomes. 

 

afegir titulació s’obrirà la següent finestra:  
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Aquest punt de menú ens ajudarà a completar les dades del nostre expedient acadèmic  
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És important omplir correctament les dades, i en el cas de no trobar la Universitat, d

“contactar” 

envia un correu amb les dades de la teva universitat (nom i 

“Problemes amb l’aplicació ...

d’aquesta a la base de dades i podràs seleccionar

 

Al clicar el botó ‘Afegir idioma’ se’ns obrirà la següent finestra, que ens perm

idioma detallar els coneixements i mètode d’obtenció dels mateixos.

 

Aquest procés ho haurem de fer tantes vegades com a idiomes vulguem que constin a les 

nostres dades. 
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És important omplir correctament les dades, i en el cas de no trobar la Universitat, d

 

envia un correu amb les dades de la teva universitat (nom i país). Posa al motiu de contacte 

aplicació ...”, així l’administrador del sistema podrà incloure el nom 

d’aquesta a la base de dades i podràs seleccionar-la. 

Al clicar el botó ‘Afegir idioma’ se’ns obrirà la següent finestra, que ens permetrà per a cada 

idioma detallar els coneixements i mètode d’obtenció dels mateixos. 

Aquest procés ho haurem de fer tantes vegades com a idiomes vulguem que constin a les 
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És important omplir correctament les dades, i en el cas de no trobar la Universitat, des de 

país). Posa al motiu de contacte 

incloure el nom 

etrà per a cada 

 

Aquest procés ho haurem de fer tantes vegades com a idiomes vulguem que constin a les 
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2.4. Documentació 

Aquesta opció de menú ens permet introduir el nostre 

documentació que ho acrediti en format electròni

 La finestra que s’obre al clicar ‘Afegir documentació’ és la següent:

 

On podrem incloure en format electrònic tots els documents que 

Podem seleccionar el tipus de fitxer 

que considerem. 
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Aquesta opció de menú ens permet introduir el nostre currículum acadèmic i professional 

documentació que ho acrediti en format electrònic (títols escanejats, etc.). 

La finestra que s’obre al clicar ‘Afegir documentació’ és la següent: 

On podrem incloure en format electrònic tots els documents que considerem necessaris.

Podem seleccionar el tipus de fitxer  i podem afegir 
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acadèmic i professional  i 

 

 

considerem necessaris.  

i podem afegir el comentari 
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Aquesta documentació es pot 

constarà al sistema, però el responsable no la veurà.
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Aquesta documentació es pot marcar com a NO VIGENT (desmarcar checkbox VIGENT), 

constarà al sistema, però el responsable no la veurà.   
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com a NO VIGENT (desmarcar checkbox VIGENT), 
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2.5. Dades d’autenticació

Aquesta opció de menú ens permet canviar la contrasenya d’accés

correu.  
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Dades d’autenticació 

Aquesta opció de menú ens permet canviar la contrasenya d’accés al sistema o l’adreça de 
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al sistema o l’adreça de 
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3. GESTIÓ DE SOL·LICITUDS
 

Aquest apartat recull la gestió de sol·licituds d’accés als diferents estudis. Cap sol·licitud arriba

al responsable fins que el sol·licitant no prem el botó ‘

La sol·licitud passa per una sèrie d’estats que es resumeixen en aquest esquema:

 

3.1. Sol·licituds 

Aquesta opció de menú ens permet seleccion

preinscripció, així com seleccionar un 

 

Manual del 

      

GESTIÓ DE SOL·LICITUDS 

Aquest apartat recull la gestió de sol·licituds d’accés als diferents estudis. Cap sol·licitud arriba

al responsable fins que el sol·licitant no prem el botó ‘Enviar sol·licitud’.  

La sol·licitud passa per una sèrie d’estats que es resumeixen en aquest esquema:

Aquesta opció de menú ens permet seleccionar el tipus d’estudis del qual volem fer la 

preinscripció, així com seleccionar un dels que oferta  la Universitat i fer la preinscripció.
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Aquest apartat recull la gestió de sol·licituds d’accés als diferents estudis. Cap sol·licitud arriba 

La sol·licitud passa per una sèrie d’estats que es resumeixen en aquest esquema: 

 

volem fer la 

la Universitat i fer la preinscripció. 
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Una vegada seleccionat el tipus d’estudis haurem de seleccionar l’estudi o estudis concrets 

del/s que volem fer la preinscripció. 

A aquesta finestra haurem de seleccionar l’estudi del qual volem fer la preinscripció i a més 

descriure breument quina és la motivació per fer

l’estudi més detallada utilitzant l’enllaç a la seva pàgina web i seleccionar l’idioma de resposta.

 

Una vegada completada haurem de clicar 

quedi afegit a la nostra sol·licitud:
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Una vegada seleccionat el tipus d’estudis haurem de seleccionar l’estudi o estudis concrets 

del/s que volem fer la preinscripció. Al clicar el botó ‘Afegir estudi’ se’ns obrirà la finestra:

 

 

A aquesta finestra haurem de seleccionar l’estudi del qual volem fer la preinscripció i a més 

descriure breument quina és la motivació per fer-li-ho. Podem consultar una descripció de 

utilitzant l’enllaç a la seva pàgina web i seleccionar l’idioma de resposta.

Una vegada completada haurem de clicar el botó d’acceptar per tal que l’estudi seleccionat 

quedi afegit a la nostra sol·licitud: 
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Una vegada seleccionat el tipus d’estudis haurem de seleccionar l’estudi o estudis concrets 

tó ‘Afegir estudi’ se’ns obrirà la finestra: 

 

A aquesta finestra haurem de seleccionar l’estudi del qual volem fer la preinscripció i a més 

ho. Podem consultar una descripció de 

utilitzant l’enllaç a la seva pàgina web i seleccionar l’idioma de resposta. 

d’acceptar per tal que l’estudi seleccionat 
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L’estudi seleccionat es veurà a l’apartat ‘

modificar i eliminar.  

El botó “Enviar sol·licitud” ens permetrà enviar la sol·licitud al re

d’estudis.  

En el cas dels estudis que tinguin preinscripció amb taxa, 

pagament. 

 

Al clicar el botó ‘Pagar’, s’obrirà la finestra per poder efectuar el pagament:
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L’estudi seleccionat es veurà a l’apartat ‘Estudis sol·licitats’, podrem afegir documentació, 

” ens permetrà enviar la sol·licitud al responsable del programa 

En el cas dels estudis que tinguin preinscripció amb taxa, prèviament cal fer efectiu el 

’, s’obrirà la finestra per poder efectuar el pagament: 
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’, podrem afegir documentació, 

ponsable del programa 

efectiu el 
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Un cop hem fet clic al botó 
eliminar la sol·licitud
documentació.   
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Un cop hem fet clic al botó ‘Pagar’, el sistema ja no ens permetrà ni modificar ni 
sol·licitud. Només podrem pagar (en cas d’errors) o afegir 
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, el sistema ja no ens permetrà ni modificar ni 
fegir 
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3.2. Sol·licituds anteriors

En aquest apartat podrem veure les sol·licituds anteriors 
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Sol·licituds anteriors 

En aquest apartat podrem veure les sol·licituds anteriors que ja estan finalitzades.  
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que ja estan finalitzades.   
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3.3. Estat 

En aquest apartat podrem veure totes les sol·licituds que tenim i el seu estat.

 

És important recordar que fins que nosaltres no enviem la sol·licitud el seu estat serà 

‘ELABORANT’, i que el responsable de l’estudi no la veurà fins que nosaltres no l’enviem a 

validar que quedarà en estat 

botó ‘Detalls’ podem consultar tots els comentaris que s’han rebut i enviat sobre aquesta 

sol·licitud. 

 

Manual del 

      

En aquest apartat podrem veure totes les sol·licituds que tenim i el seu estat. 

És important recordar que fins que nosaltres no enviem la sol·licitud el seu estat serà 

‘ELABORANT’, i que el responsable de l’estudi no la veurà fins que nosaltres no l’enviem a 

 ‘PENDENT’ tal i com hem descrit en apartats ante

botó ‘Detalls’ podem consultar tots els comentaris que s’han rebut i enviat sobre aquesta 
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És important recordar que fins que nosaltres no enviem la sol·licitud el seu estat serà 

‘ELABORANT’, i que el responsable de l’estudi no la veurà fins que nosaltres no l’enviem a 

anteriors. Amb el 

botó ‘Detalls’ podem consultar tots els comentaris que s’han rebut i enviat sobre aquesta 
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3.4. Comentaris 

A aquest apartat trobarem l’històric de tots els comentaris rebuts i enviats de les nostres 

sol·licituds. 
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A aquest apartat trobarem l’històric de tots els comentaris rebuts i enviats de les nostres 
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A aquest apartat trobarem l’històric de tots els comentaris rebuts i enviats de les nostres 

 


