
Tutorial Matriculació

Quart Curs



Primer de tot, entra al teu Codex, dins de “Títol Superior de Música” i selecciona el procés 

d’admissió: “MATRICULACIÓ 4t curs”



Segueix els següents passos:





1. Selecciona les assignatures de les que has anul·lat convocatòria o has suspès i has de tornar a matricular.

2. A continuació, clica a la teva especialitat i se t’obrirà un desplegable. Ves clicant les subespecialitats.



Una vegada dins l’especialitat, selecciona el curs al qual t’has de matricular.



1. Selecciona totes les assignatures obligatòries que has de matricular.

2. Més avall, selecciona les optatives que vols cursar, tenint en compte els crèdits totals que has de 

realitzar. Recorda que si no compleixes tots els crèdits del Grau, no podràs matricular el TFM. 

3. Clica Continuar.



En aquesta pantalla has de seleccionar, només si ho necessites, els estats d’assignatura. Si no et trobes 

en cap d’aquestes situacions, deixa la selecció en blanc.

2a titulació: si aquesta és la teva segona carrera, selecciona-ho per aquelles assignatures que has 

de cursar.

Reconeguda: si aquesta és la teva segona carrera, selecciona-ho per aquelles assignatures que ja 

has cursat.

Erasmus out: si marxes d’Erasmus, selecciona-ho per totes aquelles assignatures que es 

desenvoluparan en el període que estaràs a l’estranger

Sol·licitat reconeixement: si estàs pendent del tràmit de validació del departament d’ensenyament 

per experiència professional. 



Selecciona el grup de cada assignatura, tenint en compte l’horari.



1. Si tens opció d’algun descompte, selecciona’l. És important que, en cas que et surtin diferents llistats, 

seleccionis el descompte en cadascun d’ells.

2. Cal que marquis l’Assegurança escolar segons la teva edat.



Selecciona preferentment el Termini fraccionat de pagament.



Ja estàs a punt d’acabar. És important que en aquesta pantalla revisis que tot sigui correcte.



1. Aquest és l’últim pas i per tant l’últim moment per tornar enrere si et cal modificar alguna cosa.

2. Un cop hagis acabat, clica “Confirmar la selecció i continuar la matrícula”.

3. És possible que, durant el temps que has estat fent el procediment, algun grup dels que has seleccionat 

s’hagi omplert. En aquest cas, hauràs de tirar enrere i seleccionar-ne un altre.



Només et queda comprovar les formes de pagament. 

Cal que entris a “Confirmar forma de pagament”, a cadascuna de les tres opcions.



Dins el primer termini, has de seleccionar “Pagaré des de la zona SEPA” i clica a Confirmar.

Hauràs de descarregar el resguard i fer el primer pagament.



Has d’entrar al segon i tercer termini de pagament.



1. Al segon i tercer, has d’escollir la opció de Domiciliació bancària.

2. Pots establir el teu compte bancari com a predeterminat.



Una vegada hagis confirmat les tres formes de pagament, ja has acabat!


