
Què: On: Quan:

Matrícula ordinària        e-Secretaria
[Automatrícula] Dia assignat de matrícula

Màtricula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui 
registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria
[Instàncies -> 

altres]
Del 2 al 30 de setembre de 2020

Dipòsit digital Aplicació TFE De l'11 al 18 de gener de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 12 al 20 de gener de 2021
Defenses Aplicació TFE De l'1 al 8 de febrer de 2021

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga 
(Els estudiants que a la convocatòria de tardor no hagin dipositat i no 
sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats 
amb un NP)                                                                                                                    

DemanaUPC/
ETSEIB Del 19 al 29 de gener de 2021

Dipòsit digital Aplicació TFE Del 16 al 23 d'abril de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 17 al 24 d'abril de 2021
Defenses -- Del 3 al 14 de maig de 2021

Matrícula ordinària        e-Secretaria
[Automatrícula] Dia assignat de matrícula

Màtricula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui 
registrat el treball en el període de matrícula ordinària

e-Secretaria
[Instàncies -> 

altres]
Del 15 de febrer a l'1 de març de 2021

Dipòsit digital Aplicació TFE Del 14 al 21 de juny de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 15 al 22 de juny de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 5  al 16 de juliol de 2021

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga 
(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i 
no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini seran qualificats 
amb un NP)                                                                                                                    

DemanaUPC/
ETSEIB

Del 22 al 30  de juny 3 de juliol i de l'1 al 3 
de setembre de 2021

Dipòsit digital Aplicació TFE Del 16 al 23 de setembre de 2021
Validació director/ponent Aplicació TFE Del 17 al 26 de setembre de 2021
Defenses Aplicació TFE Del 4 al 15 d'octubre de 2021

Convocatòria Quadrimestre Tardor

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Tardor
(sols per estudiantat amb TFM matriculat al 2020-1 i que no hagin dipositat)

Convocatòria Quadrimestre Primavera

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Primavera
(sols per estudiantat amb TFM matriculat al 2020-2 i que no hagin dipositat)
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