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GRAU EN ENGINYERIA:

INFORMACIÓ GENERAL
Preinscripció universitària - Codis de preinscripció:
21022

Organització Industrial

21025

Electrònica Industrial i Automàtica

Informació de la preinscripció
Formalització per internet a: https://accesuniversitat.gencat.cat
Convocatòria Juny: del 2 de juny al 1 de juliol de 2021

21026 Mecànica
21112

Doble Grau Electrònica Industrial i Automàtica i Mecànica

21127

Energies Renovables i Eficiència Energètica

21132

Automoció

Convocatòria Setembre: 20 i 21 de setembre de 2021
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, 08003 Barcelona – 93 223 03 23
Horari: de 9.00 a 14.00 hores

JORNADA D’ACOLLIDA I MATRÍCULA:
JULIOL
Acollida
Matrícula

Estudiants de la convocatòria de juny assignats/des en 1a preferència.
14 de juliol, 10.00 h (matí) i 16.00 h (tarda i nocturn)
Jornada d’acollida per a estudiants de nou accés
Del 15 al 20 de juliol estudiants de nou accés assignats/des en 1a preferència
20 de juliol, matrícula de reclamacions i assignacions definitives

JULIOL

Estudiants de la convocatòria de juny assignats/des en altres preferències.

Matrícula

27 i 28 de juliol, estudiants de nou accés assignats/des en altres preferències

SETEMBRE

Estudiants de la convocatòria de setembre.

Matrícula

28 i 29 de setembre, estudiants de nou accés assignats/des en 1a preferència

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
INICI DE LES CLASSES:

Estudiants de nou accés:
• Original i fotocòpia del NIF/NIE/passaport

Període presemestral:
informació universitària i bases de
matemàtiques i física

• 2 fotografies de carnet
• Dades bancàries per a la domiciliació:
• Document SEPA signat per les persones titulars del compte
bancari

13 de setembre, Aula A28
10.00 h (grups de matí)
17.00 h (grups de tarda i nocturn)

• Fotocòpia de la llibreta, pantalla de la banca online o rebut
onconstin el número de compte i el nom de les persones
titulars

Inici del semestre:
20 de setembre

Via 0:
Document imprès amb les notes de les PAU

Via 4:
Original i fotocòpia del certificat amb la nota mitjana del CFGS

Més grans de 25 anys / 45 anys:

Matrícula 1r Curs
Temps Complet

60 crèdits

Temps Parcial

30-42 crèdits

Horaris

Matí: de 8.00 a 14.00 h

Certificat de superació de les proves corresponents

Vies 7 i 8, trasllat d’expedient:
• Sol·licitud de transferència i reconeixement
• Certificat acadèmic personal dels estudis previs

Tarda: de 15.00 a 21.00 h

• Comprovant de pagament de les taxes de trasllat
• Pla d’estudis de la titulació cursada amb el segell del centre de

Nocturn: de 17.00 a 22.00 h

procedència
• Guia docent de les assignatures superades amb el segell del
centre de procedència

Preu 2020-2021

119,94€/crèdit

ACCÉS ALS ESTUDIS
DES DE

ACCÉS

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Batxillerat + PAU

+ Preinscripció universitària

Si es tenen estudis universitaris oficials previs.

+ Preinscripció universitària

Consultar les taules de reconeixements de crèdits

+ Tots els Cicles Formatius de Grau Superior a

a la Gestió Acadèmica o al web. Si es tenen estudis

CFGS LOE I LOGSE

universitaris oficials previs.

excepció dels d’Arts Plàstiques
+ Proves d’accés per a més grans de 25 anys
+ Proves d’accés per a més grans de 45 anys
ALTRES

+ Més gran de 40 anys amb experiència professional
+ Canvi d’estudis espanyols

Sol·licitud a la Gestió Acadèmica de l’EUSS.

+ Canvi d’estudis estrangers

Sol·licitud a la Gestió Acadèmica de l’EUSS.

BEQUES I AJUTS
La Fundació Rinaldi destina, cada curs acadèmic, una partida pressupostària a beques i ajuts a l’estudi per tal de
facilitar l’accés als estudis a les persones que ho necessitin.

BECA DE COL·LABORACIÓ:

BECA D’AJUT A L’ESTUDI:

Consisteix en una dotació econòmica per realitzar 150 hores
de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun
departament o servei de l’EUSS.

Aquesta beca consisteix en un descompte directe en el
preu de la matrícula per a estudiants amb un bon rendiment
acadèmic (25% de descompte en el preu del crèdit).

BECA DON BOSCO:

BECA DOMÈNEC SAVIO:
Destinada a estudiants amb experiència en activitats de
servei a la societat, es pot optar a aquesta beca que és el
resultat de fusionar una beca d’Ajut a l’estudi i una beca
de Col·laboració, amb el compromís de realitzar 150 hores
de tasques de col·laboració al llarg del curs dins de l’Equip
d’Animació Pastoral.

Destinada a estudiants que han finalitzat els estudis que
donen accés a l’EUSS en una escola salesiana, aquesta
beca permet cursar els estudis de grau a preu públic,
amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de
col·laboració en algun departament o servei de l’EUSS.

Les beques d’Ajut a l’Estudi i de Col·laboració són compatibles entre si. A més, totes les nostres beques també
són compatibles amb altres deduccions de matrícula i amb la beca de caràcter general del
Ministeri d’Educació/AGAUR.

Per a més informació sobre els terminis i les bases:
www.euss.cat/beques
Estil EUSS School of Engineering:
Engineering by doing és el lema del model educatiu de l’EUSS i sintetitza la nostra proposta
formativa: que els enginyers i les enginyeres del futur es formin des de la pràctica i el desenvolu-

engineering
by doing

pament de les competències professionals.
Aquest model educatiu és el resultat d’un projecte de l’EUSS basat en la consulta continua a l’entorn social i econòmic a través
de la comunitat empresarial, la universitària i els agents socials, prenent com a referent que estem immersos en una societat
canviant, amb noves professions, nous reptes i, per què no, una nova formació.

FORTALESES
>> Engineering by doing

>> Programes de mobilitat internacional

>> Projectes en equip i aprenentatge actiu

>> Elevada inserció professional (AQU)

>> Grups reduïts i atenció personalitzada

>> Bons enginyers i enginyeres, millors persones

>> Avaluació continuada

>> A l’abat de tothom

>> Treball per competències professionals

>> 100% pràctiques en empresa: curriculars,
extra-currículars i TFG

>> Tutoria i orientació
>> Beques i ajuts a l’estudi

>> Satisfacció de les persones titulades i de les
empreses col·laboradores

