GUIA RAPIDA D’AUTOMATRÍCULA ONLINE 2N, 3R, 4T CURS EINA
A partir del 15 de juliol podràs consultar l’horari de la teva citació a
http://bit.ly/1HYqPvx
A partir del moment de la teva citació i fins el dia 28 de juliol que finalitza el
període de matrícula, podràs fer la teva automatrícula i si cal, també
modificar-la.
Abans de l’automatrícula és recomanable que:
Preparis diferents combinacions de matrícula per si has de canviar alguna
assignatura o grup. Pots consultar els horaris del proper curs al següent
enllaç http://eina.cat/descarregues/HORARIS_2016_17_GRUPS.pdf
I les guies docents de cada assignatura a: http://eina.cat/ca/grau-dedisseny/assignatures i l'esquema del pla d'estudis:
http://www.eina.cat/ca/grau-de-disseny/pla-d-estudis/itineraris
Decideixis si vols contractar l’assegurança escolar complementària
Tinguis a mà les dades bancaries per on se’t passaran els rebuts de
matrícula (obligatori), si son diferents de les del curs passat.
Verifiquis que no tens restriccions en els serveis online i en el cas que en
tinguis alguna, contactis amb secretaria per regularitzar-ho (Pots fer-ho
entrant en la consulta del teu expedient, si tens accés és que no en tens).
En cas de gaudir d’alguna gratuïtat o descompte, cal que verifiquis que la
documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la
normativa està vigent. Només cal que presentis l’original i/o fotocòpia
d’aquesta documentació a secretaria, abans de la matrícula si és una
situació nova o per caducitat de la documentació presentada el curs
anterior.

PASSOS AUTOMATRÍCULA:
Anar a: http://bit.ly/1CAEHve identificar-te amb el teu NIA i contrasenya
Seleccionar “Alta de matrícula” dins de l’apartat “Matrícula” del menú
vertical situat a la part esquerra de la pantalla.
Revisar dades personals i corregir-les si s’escau.
Un cop revisades, anar a “Assignatures a matricular”.
En aquesta pantalla cal informar si modifiqueu el règim de permanència.
També podeu seleccionar l’agrupació predefinida que voleu matricular, per
ajudar-vos a seleccionar el vostre horari, definir el vostre itinerari curricular i
evitar solapaments. Heu de seleccionar assignatures que voleu matricular.
El botó amb forma de creu situat a l’esquerra de cada assignatura us
permet afegir-la a la vostre selecció.
Per eliminar una assignatura seleccionada he de fer servir el botó amb
forma d’ics, situat a l’esquerra de cada assignatura seleccionada.
Informació de pagament:
En aquesta pantalla heu de seleccionar si gaudiu d’alguna
gratuïtat/descompte (prèviament informat des de secretaria), i si sou Becari
de Nou Accés.
També cal marcar quina opció de pagament heu escollit: fraccionat amb 2
pagaments o fraccionat amb 10 pagaments.
Recordeu que tots els pagaments es fan per domiciliació bancaria i en
aquesta pantalla haureu d’informar o bé validar el compte bancari pel que
se us han de passar els rebuts de matrícula. És molt important que tingueu
aquesta informació en el moment de fer l’automatrícula, ja que sinó el
sistema no us deixarà seguir endavant i podríeu perdre tota la vostra
matrícula.
En aquesta pantalla també caldrà que marqueu la casella de verificació en
el cas que permeteu l’accés als vostres pares o tutors a la vostra informació
acadèmica.
I marcar si voleu gaudir de l’Assegurança complementaria
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacioacademica/asseguranca-complementaria-1345663042601.html
Als estudiants que s’hagin matriculat a pràctiques o que participin en un
programa d’intercanvi, els hi sortirà marcat automàticament.

CONFIRMACIÓ DE MATRICULA
Reviseu i verifiqueu la informació/resum que surt en aquesta pantalla i si és
correcte polseu sobre el boto “Confirmar”, situat a la part inferior de la
pantalla.
Documentació de matrícula
A continuació us sortirà un missatge dient que la matricula s’ha confirmat
correctament i un enllaç a la documentació de la matrícula, que podreu
descarregar, imprimir o enviar per correu electrònic
Informació acadèmica d’interès per estudiants de:
Segon curs
2n curs: 60 ECTS
6 Formació bàsica, 48 Obligatoris, 6 Obligatoris lliure elecció
Veureu que teniu l’horari dividit en un seguit d’agrupacions predefinides que
us ajudaran en el moment de la matrícula.
Aquestes agrupacions estan dissenyades per respondre aproximadament a
les futures mencions, de manera que l’agrupació 21 correspondria a un
itinerari ‘ideal’ d’interiors; les agrupacions 22 i 24 a un itinerari ideal de
gràfic/creació visual i l’agrupació 23 a un itinerari de producte, de manera
que triant una agrupació concreta no us heu de preocupar pels
solapaments. En el cas del segon curs, donat que encara hi ha moltes
matèries obligatòries, les futures mencions no són tan importants,
simplement us serveixen com ajut a l’hora d’evitar els solapaments Si
encara no ho teniu clar no us preocupeu, qualsevol agrupació us servirà.
Recordeu que a les assignatures de projectes cal triar el GRUP que voleu
triar:
PROJECTES 1. GRUP 1. Disseny d’elements urbans (Josep Alemany)
PROJECTES 1. GRUP 2. Disseny d’elements urbans (Iñigo Correa)
PROJECTES 1. GRUP 3. Disseny d’elements de comunicació gràfica
(Pilar Górriz)
PROJECTES 1. GRUP 4. Creació visual: serigrafia, linogravat i fotolit (Jo
Milne)
PROJECTES 1. GRUP 5. Disseny de producte

PROJECTES 2. GRUP 1. Interiorisme domèstic i comercial (Josep Alemany i
Iñigo Correa)
PROJECTES 2. GRUP 2. Disseny editorial: el llibre i l’experiència de lectura
(Winfred Bährle)
PROJECTES 2. GRUP 3. Disseny web i edició digital (Anna Fuster)
PROJECTES 2. GRUP 4. Usos del plàstic en el disseny de producte (Javier
Nieto)
Tercer curs
3r curs: 60 ECTS
42 Obligatoris, 18 Obligatoris lliure elecció
Veureu que teniu l’horari dividit en un seguit d’agrupacions predefinides que
us ajudaran en el moment de la matrícula.
Aquestes agrupacions estan dissenyades per respondre aproximadament a
les futures mencions, de manera que les agrupacions 31 i 35
correspondrien a un itinerari ‘ideal’ d’interiors; les agrupacions 32 i 33 a un
itinerari ideal de gràfic/creació visual i l’agrupació 34 a un itinerari de
producte, de manera que triant una agrupació concreta no us heu de
preocupar pels solapaments.
Recordeu que a les assignatures de projectes cal triar el GRUP que voleu
triar:
PROJECTES 3. GRUP 1. Projectes d’interiors I (professors Rosa Clotet i
Miquel Espinet)
PROJECTES 3. GRUP 3. Cal·ligrafia (professor Keith Adams) PROJECTES 3.
GRUP 4. Projectes d'il·luminació. Disseny de làmpades (professor Josep
Aregall)
PROJECTES 3. GRUP 5. Comunicació de marca (professor Tilman Solé)
PROJECTES 4. GRUP 1. Projectes d’interiors II (professors Rosa Clotet i
Miquel Espinet)
PROJECTES 4. GRUP 3. Il·lustració (professor Philip Stanton) PROJECTES 4.
GRUP 4. Producte industrial per l’equipament domèstic (professor Francesc
Crous)
PROJECTES 4. GRUP 5. Disseny web. Estratègies i implantació (professor
Diego Fernández)

Quart curs
4t curs: 60 ECTS
45 Optatius, 15 Treball Fi de Grau
Des del moment de la vostra citació fins el dia 25 de juliol, la prematrícula
estarà activa i en el moment de la vostra matrícula tindràs reservada la
plaça de l’assignatura/grup. A partir del dia 26 de juliol, es desactivaran
TOTES les prematrícules i s’alliberaran les places vacants. Les places
alliberades quedaran disponibles per a tots els estudiants.
Recordeu marcar quin grup de Treball Final de Grau voleu cursar. GRUP 1.
Interiors (Anna Bach) - 1
GRUP 2. Gràfic (Pilar Górriz) - 2 GRUP 3. Industrial (Oriol Ventura) - 3
GRUP 4. Creació Visual (Artur Muñoz) - 4
GRUP 5. Cultura del Disseny - 5
NECESSITES AJUDA?
Durant els dies 19, 20 i 21 de juliol de 9.30h a 14.00h podreu realitzar la
vostra automatrícula de forma assistida a EINA (a partir del mateix dia i hora
de la vostra citació), i també els dies 26 i 27 de juliol de 14.30h a 17.00h.
A la vegada, per atendre amb màxima diligencia les consultes relacionades
amb la matricula hem habilitat el correu electrònic matricula@eina.cat

