
 

 

Documentació alumnes nou accés 
 

• Carta del resultat de l’assignació (descarregar del portat accés universitat ) 

• Formulari de matrícula signat (descarregar a Codex) 

• Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport  o del document identificatiu (per estudiants de països de 

la UE) 

• Dades bancàries d'una entitat financera ubicada a l'Estat espanyol (fotocòpia de llibreta). Si el titular és 

una altra persona cal aportar fotocòpia del DNI i autorització signada del titular. Cal portat també el 

Document SEPA signat (descarregar a Codex) 

• Document acreditatiu d'accés als estudis (ex. Proves accés a la universitat, o trasllat expedient, 

certificat CFGS...) 

• Una  fotografia carnet  en color. També caldrà posar una foto al programa Codex. 

• Targeta sanitària. 

•  Si l'estudiant té 28 anys o més i no ha contractat l'assegurança complementària que s'ofereix en el 

moment de la matrícula, haurà de presentar original i còpia d'una assegurança d'assistència sanitària i 

d'accidents vàlida a l'Estat espanyol.  

• Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa 

vigent, si és el cas. En cas de família nombrosa cal presentar carnet individual i títol familiar en vigor.  

• Resguard de beca, si l’heu sol·licitat.  

• Si voleu fer un reconeixement de crèdits cal aportar el full de pagament de les taxes, el full de sol·licitud 

de reconeixement de crèdits i la guia docent de les assignatures a reconèixer, o el certificat del CFGS 

si és el cas  

Alumnes estrangers amb títol homologat 
 

Tot alumne o alumna que presenti una homologació de títols estrangers d’estudis per tal de matricular-se al 

Grau Universitari d’Arts i Disseny de l’Escola Massana, també haurà de presentar un títol o certificat oficial 

que acrediti un mínim de coneixement, tant oral com escrit, de les llengües oficials de l’Estat espanyol a 

Catalunya, la llengua catalana o la llengua castellana:  

• Certificat oficial del NIVELL B2 (coneixement intermedi) 

 


