
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
Matrícula Online alumnes de nou accés
Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la UB



1. Al teu correu tens les claus d’accés 



2. Selecciona l’idioma per fer les gestions en el nostre centre



3. Cal que donis la teva conformitat d’acord amb Reglament Europeu de 
Protecció de Dades i dret de la imatge per a afers acadèmics



4. Verifica les teves dades personals, i informa a Secretaria si cal fer modificacions



5. MATRÍCULA: Entra a l’apartat de matrícula en línia



5.1. Aquestes són les assignatures que matricules de primer curs



5.2. Tria entre les opcions disponibles

Enguany l’oferta és només en format presencial.
No obstant, deguda la situació excepcional, es realitzarà el curs  en el format de presencialitat
adaptada.

L’escola programa un grup de classes de matí i un altre de tarda.
Només apareixen els torns que tenen disponibilitat de plaça en el moment en el que fas la matrícula.

GRPM: és el nom de l’ensenyament Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.

El tipus de matrícula “Ordinària” és el més habitual.
Marca on correspongui si pertanys a algun dels altres col·lectius. El sistema et demanarà que 
publiquis la documentació acreditativa, com a condició imprescindible per aplicar els descomptes  
establerts.

Les opcions de pagament fraccionat impliquen aportar les dades bancàries per al càrrec en els 
terminis establerts.



5.3. Aquesta pantalla apareix només en cas de pagament fraccionat

*Si no podeu veure el número que heu posat a l’apartat de Dígit de Control (DC), feu la pantalla més petita.

*



5.4. Publica els fitxers que et corresponguin. Si no ho tens a mà, pensa que 
és imprescindible portar-ho en paper a secretaria a principis de curs.

DNI, (Passaport o NIE per a estrangers) a dues cares.

Imprescindible:
• Format imatge (.jpg o similars). No acceptarà un Word o un PDF.
• La mida màxima haurà de ser de 200x250

T’apareixerà aquesta opció si has marcat Família Nombrosa en el tipus de 
matrícula.
Adjunta el Carnet escanejat.



5.5. Llegeix atentament abans de marcar !!!



5.6. Omple l’enquesta

Aquesta enquesta serveix exclusivament per dades i indicadors del centre.



5.7. Marca les pestanyes Actualitzar i també Formalitzar

En uns moments tindràs al teu abast els següents documents:

Descarrega’t i llegeix-te tots els informes de formalització de matrícula:
• Sol·licitud matrícula: tens constància de totes les assignatures matriculades.
• Claus d’accés al mail de l’Escola: per accedir al teu correu @esrp.
• Document de cessió de la SURFACE: tens tot l’estiu per llegir-lo. Cal portar-lo signat per tal de poder-te 

lliurar el dispositiu.
• S’imprimirà l’autorització bancària amb les dades que has omplert: Cal portar-la signada per l’alumne i 

el titular.
• Full per a la liquidació de la matrícula:

o Té imprès el codi de barres i les instruccions per formalitzar el pagament. Hi ha data de caducitat.
• Les butlletes no abonades dins del termini, comporten anul·lació de matrícula.

Un cop verificat el pagament, ja podràs accedir al Campus ESRP (campus.esrp.net)
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