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NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES DEL PROCÉS DE  

GESTIÓ DE MÀSTERS - CURS 2023-24 

 

CALENDARI i OFERTA 

Aquest curs es decideix fer 2 calendaris: 

1/ calendari per als màsters que no unifiquen les fases 1 i 2 

 

2/ calendari per aquells màsters que unifiquen les fases 1 i 2. 

 

 
• La preinscripció s’inicia l’1 de març (15 dies més tard respecte al curs anterior) 
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• Els màsters següents han sol·licitat ajuntar la 1ª i la 2ª fase de preinscripció: 
 Advocacia i Procura 
 Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 
 Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, 

Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica i Neurorehabilitació 
 Comunicació Estratègica 
 Dret Ambiental 
 Dret de l'Administració Pública  
 Dret de l’Empresa i la Contractació 
 Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica  
 Enginyeria Química  
 Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua 
 Gestió d'Empreses Tecnològiques/Technology and Engineering Management 
 Innovació en la Intervenció Social i Educativa 
 Investigació en Ciències de la Infermeria 
 Mecànica de Fluids Computacionals 
 Nutrició i Metabolisme  
 Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement 

 
• L’oferta de la primera fase de preinscripció és d’un total de 44 màsters, amb el màster 

d’Enoturisme Wintour que té el seu propi calendari. 
 

• La matrícula dels estudiants de 2n i següents finalitza el dia 21 de setembre. 

 

 GESTOR DOCUMENTAL  

o S’han actualitzat les dates del calendari a la caràtula del formulari de preinscripció en 
les 3 llengües: 
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o Al gestor documental s’han actualitzat els períodes de tancament en les tres llengües: 

CAT 

  
CAST 

 
 
ANG 

 
 
 

o Al gestor documental s’han actualitzat les fases de preinscripció en les 3 llengües: 
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o El pla d’estudis del màster “Advocacia” ha canviat i passa a anomenar-se “Advocacia i 
Procura”. 
Ho hem canviat en els 3 idiomes: 
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Millora 1 del gestor documental: 

Cercador. Fins ara quan el candidat es matriculava apareixia la sigla , però hi havia 

candidats que un cop matriculats anul·laven matricula i aquesta  desapareixia, això 
prestava a confusió ja que si una secretaria depenent de quan consultés l’estat del 
candidat ja havia fet aquesta acció, no es podia saber si el candidat s’havia o no 
matriculat o si havia anul·lat. 
 
Fins ara la informació apareixia així: 

 
 
Per tant, com a millora els candidats que anul·lin matrícula els apareixerà la sigla M 
(en color blau) corresponent a la matricula feta i per altra banda la sigla MA en un 
color diferent al dels matriculats (en rosa), també apareixerà tan la data de matrícula 
com la data d’anul·lació de la matrícula. 
 
A tall d’exemple: 
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Quan s’obri la preinscripció també es podrà visualitzar les dates de matricula i 
d’anul·lació a la part superior dreta. 

A tall d’exemple: 

 

 
Millora 2 del gestor documental: 
 
Afegir un nou filtre de cerca que identifiqui als candidats que poden pujar documents 
dins dels dies posteriors al tancament de la fase (fins a 10 dies). 
 
Degut a què no es poden afegir més filtres al gestor documental, com a millora es pot 
treure aquesta informació a través de l’informe del gesdoc, s’ha afegit la columna 
“Data màxima de modificació” i filtrant, per tal que es mostri els candidats per la data 
que interessi. 
 
Es pot generar i afegir aquesta informació posant check on us remarquem i es poden 
posar i ocultar columnes marcant i desmarcant checks. Es pot exportar a excel. 
 

 
 
 
Millora 3 del gestor documental: 
 
Hem afegit el número de la fase en que es preinscriu el candidat, així la secretaria no 
haurà d’entrar expressament dintre de la fitxa del candidat: 
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Quan s’obri la preinscripció també es podrà visualitzar la fase a la part superior dreta. 

A tall d’exemple: 

 

 
Millora 4 del gestor documental: 
 
S’afegeix al calaix “Certificat Acadèmic Personal” la frase No s’admetrà cap altre tipus 
de document per tal d’evitar que el candidat pugi documentació incorrecta.  

El redactat d’aquest calaix ara és el següent: 

Certificat Acadèmic Personal on constin les assignatures superades, qualificacions i 
nombre d’hores/crèdits de cadascuna d’elles i la nota mitjana de les assignatures 
superades. Es pot acceptar emès originàriament en anglès, francès, italià o portuguès 
sense traducció oficial al català o castellà. No s’admetrà cap altre tipus de document. 

Requisits formals (per formalitzar la matrícula): traducció, si s’escau 

 

 
 

 
 

 
 
 
Millora 5 del gestor documental: 

En els dos màsters (1666) Direcció d’Empreses i (1665) Emprenedoria i Innovació 
s’afegeix l’enllaç del document perquè el coordinador acrediti el nivell d’idioma amb 
entrevista personal o prova de nivell. 

 
A tall d’exemple:  
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A mode d’informació, quests són els màsters que del curs passat 2022-23: 

CAMPUS SESCELADES  

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades -1363 

Begudes Fermentades -1962 

Gestió d´Empreses Tecnològiques - 2072 

Eng. de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial  - 1768 

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica  - 2073 

Enginyeria Química  - 2069 

Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera  - 2070 

Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia - 2075 

Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular  – 1368 

Biomedical Data Science – 1770 

 

CAMPUS BELLISENS  

 

Màster de Mercats Internacionals (1667) 

 

CAMPUS CATALUNYA  

Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera/ Segona Llengua 

Traducció Professional Anglès/Espanyol 

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA  

Gestió de Destinacions Turístiques 
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Millora 6 del gestor documental: 
 
Dins de la Valoració Acadèmica: 
S’incrementa el nombre de posicions dels candidats del llistat d’admesos (actualment 
només hi ha 50).  
 
S’incrementa el nombre de posicions dels candidats en llista d’espera (actualment 
només hi ha 10).  
 
Millora 7 del gestor documental: 
 
Opció d’escollir qui pot visualitzar els documents que puja la secretaria (PDI, candidat). 
Fins ara els documents els podia visualitzar tothom i no interessa per exemple en el 
cas de la verificació del títol a través de l’EACAT que aparegui el DNI del personal de les 
secretaries. 
 
Per solucionar això, s’ha posat un símbol que passant per sobre veurem “Document 
visible pel candidat” i estarà en color blau o vermell segons sigui visible o no. 
 
Tots els documents en un principi són visibles per tothom, la documentació que pugen 
les secretaries es pot triar si es visible o no pel candidat o pel coordinador. 
El coordinador també pot pujar documentació i fer-la visible o no per al candidat, per 
la secretaria sempre serà visible. 
 

 
 
Sense passar la mà per sobre el símbol s’hauria d’interpretar així: 
 
1.- Visible candidat i pdi 
2.- No visible candidat, no visible per pdi 
3.- No visible candidat, si visible pel pdi 
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GESTIÓ DE PREINSCRIPCIÓ  

 

Millora 1 del gestor de preinscripció: 

Recuperar la informació que es veia abans sobre a quines adreces s’envien els correus 
als candidats. 

Fins ara només apareixia la frase “S’ha enviat el correu” sense especificar l’adreça de 
correu. Des de Màrqueting posaran còpia oculta dels correus que s’enviïn a una adreça 
o bústia que es gestionarà des d’allí, per tal de tenir còpia de les comunicacions. 

 

Millora 2 del gestor de preinscripció: 

Als candidats URV pels que es bolquen les dades d’UXXI-AC, es podria canviar el camp 
d’email personal? En moltes ocasions està obsolet...  
En cas negatiu, que el camp alternatiu e-mail sigui obligatori.  
Hi ha cops en que el correu amb el qual es fa la preinscripció no correspon amb el 
d’enviament.  
Actualment només s’enviava a una adreça. El que caldria és que s’enviïn les 
comunicacions a la nova adreça de correu indicada a la sol·licitud de preinscripció, tot i 
que no es matxaqui la informació a UXXI-AC en el cas de candidats del que ja teníem 
dades...  

Quan es detecta que una persona ja te un correu al formulari, es demana un 
alternatiu. L’alternatiu no és obligatori, no pot ser-ho. Des de l’aplicatiu de gestió de 
preinscripció es transfereix la dada cap al CRM. Des de Màrqueting verificaran el 
procés de sincronització entre aplicatiu gestió de preinscripció i CRM.  

 

ADMISSIÓ 

• S’afegeix en la web dels màsters que ho han sol·licitat dins de la pestanya “Admissió” a 
l’apartat “Criteris de Selecció” en punt 2 “Valoració de l’expedient acadèmic” el 
següent text: 
 
A tal efecte, els candidats i candidates que hagin estudiat en una universitat 
estrangera hauran de presentar la declaració d’equivalència de la nota mitjana 
d’expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers, seguint el tràmit 
establert a la web del Ministeri. 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
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Els màsters en aquesta casuística són els següents: 
 
 Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica 
 Enginyeria Industrial 
 Mecànica de Fluids Computacionals 
 Tecnologies del Vehicle Elèctric 

 

CORREUS ELECTRÒNICS 

 
A continuació us informem de millores que s’han incorporat en el redactat dels correus 
electrònics: 

• Confirmació de la Sol·licitud: 

S’incorpora el següent paràgraf per tal d’informar al candidat que durant el mes 
d’agost tot i que es pugui fer la preinscripció no es revisarà la documentació fins al mes 
de setembre. 

 

També s’afegeix informació a la web: 
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o També s’ha afegit, al igual que el curs anterior, la informació del tancament de 
Setmana Santa. Tot i que aquesta informació ja hi és a la pàgina d’accés al gestor 
documental, hem preferit afegir- ho també al correu de confirmació dels correus que 
s’enviïn des del divendres 31 de març a partir de les 14h i fins dilluns 10 d’abril a les 
23h. 
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• Correus Admès pendent acreditació títol, Admès pendent acreditació títol amb CF i 
Admès pendent acreditació títol amb reserva de plaça.  
o Es modifica la frase “.... i a data 28 de juliol no pots acreditar el títol, podràs fer-ho fins el 

30 de setembre...” per la següent: 

 

“...i a data 20 de juliol no has finalitzat els estudis que et donen accés al màster, 
podràs matricular-te fins al 29 de setembre...” 

o També s’ha modificat el nom del màster “Advocacia” per “Advocacia i Procura”. 
 

 

• Llista d’espera: Afegim un paràgraf per tal d’informar al candidat que si no reben 
comunicació és que finalment no queden places vacants en el màster. 

 

• Correus d'accés a matricula: 
o Es dupliquen els següents correus: 

 Accés a matricula 
 Accés a matrícula amb CF 
 Accés a matrícula condicionada 
 Accés a matrícula condicionada amb CF 

Només per aquells màsters en concret que els coordinadors han demanat no fer la 
tutoria per defecte i es modifica el següent paràgraf: 
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 Els màsters que han demanat no tenir tutoria són els següents: 

 Advocacia i Procura 
 Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència. 
 Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. 
 Ciència de Dades Biomèdiques. 
 Comunicació Estratègica. 
 Dret de l’Administració Pública. 
 Dret de l’Empresa i de la Contractació. 
 Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial. 
 Enginyeria Industrial. 
 Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera. 
 Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera/Segona 

Llengua. 
 Genètica, Física i Química Forense. 
 Gestió de Destinacions Turístiques. 
 Mecànica de Fluids Computacionals. 
 Mercats Internacionals. 
 Prevenció de Riscos Laborals. 
 Psicologia General Sanitària 
 Recerca Avançada en Estudis Humanístics. 
 Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. 
 Traducció Professional Anglès-Espanyol. 

o   Per la resta de màsters el paràgraf queda igual que el curs passat: 

 

 

• Correu Confirmació reserva de plaça (1a i 2a fase), Admissió Acadèmica (3a i 
següents) i Admissió Acadèmica amb CF (3a i següents): 
 
S’inclou informació (imatge) de com descarregar-se la carta d’admissió: 
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• Fins el 20 de juliol (data fi de matrícula de la 1a i 2a fase) s’enviarà als 
preinscrits d’aquestes dues fases el correu d’accés a matrícula (amb o sense CF) 
i condicionada que teníem, on es mostrarà parametritzat el període de 
matrícula que toca i que en ambdós casos coincideix del 10 al 20 de juliol. 
Aquest s’enviarà de forma automàtica prement el botó d’enviar correu.  

 
• A partir del 21 de juliol, als candidats d’aquestes dues fases que se’ls doni 

accés a matrícula (fora de termini), se’ls enviarà un correu de forma manual 
(farem un nou model per totes les secretaries) i els matricularan des de la 
secretaria (o generarem una cita prèvia específica si SRIiTIC ho poden fer), 
aplicant la taxa fora de termini.  
 

• Millora informació matrícula pels candidats pendents acreditació títol i llista 
d’espera 
A partir del 21 de juliol, es prepararà el sistema per tal que els candidats 
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d’aquestes dues fases admesos pendent d’acreditació del títol i que acreditin 
haver obtingut el títol a la convocatòria de setembre, se’ls enviarà el correu 
d’accés a matrícula de forma automàtica prement el botó amb el termini de 
matrícula de 8 al 29 de setembre. 

 
• Tramesa massiva de correus: 

o Candidats amb reserva de plaça pagada perquè completin documentació i passin 
a accés a matrícula 

o Candidats amb accés a matrícula que no l’han formalitzat perquè es matriculin 
 

- Als candidats de 1a i 2a fase amb reserva pagada o exempta, que tinguin accés a 
matrícula i no l’hagin formalitzat, se’ls enviarà correu en data 15/07 per recordar-los 
que tenen com a data màxima el 20/07. Es farà un model de correu i es passarà al CRM 
per tal que facin la tramesa massiva en la data esmentada. 
 

- Als candidats de 1a i 2a fase amb reserva pagada o exempta, que estiguin admesos 
pendents de requisits en la documentació, se’ls enviarà correu en data 20/06 per 
recordar-los que han de completar els requisits per tenir accés a matricula i poder-la 
formalitzar com a màxim el 20/07. Es farà un model de correu i es passarà al CRM per 
tal que facin la tramesa massiva en la data esmentada. 

 
- A partir del 21 de juliol, els candidats de la 1a i 2a fase amb reserva pagada o exempta, 

admesos pendent d’acreditació de títol i no matriculats, se’ls enviarà un correu 
informant del següent: 
 

o Si han finalitzat estudis a la convocatòria de juny i no ho han acreditat, han 
perdut la plaça i, per tant, si es volen matricular hauran de sol·licitar-ho 
expressament i, en funció de les places disponibles, s’autoritzarà o no. 

o Si estan pendents de finalitzar els estudis al setembre, podran matricular-se 
del 8 al 29 de setembre. 
 

CARTA D’ADMISSIÓ 

• S’ha modificat dins de l’apartat “Aspectos económicos” el següent paràgraf: 
 
S’ha eliminat aquesta frase: 

 
 
I hem incorporat la següent: 
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• S’ha modificat dins de l’apartat “Informaciones relevantes para la estància del estudiante en 
Tarragona” el següent paràgraf: 
 
S’ha eliminat aquesta frase: 

 
 
I hem afegit aquesta en substitució: 

 

  

ALTRES 

• Canvi de dades identificatives: 
 
o Quan es fa un canvi d’identificador del candidat, es perd el rastre dels 

identificadors antics al gestor de preinscripció, gestor documental, UXXI-AC. 
 
Per tal de veure la traçabilitat dels canvis d’identificador, es crea un EVIA per tal 
de verificar aquesta informació i  es dona accés a les secretaries i SGA. 
 
El trobareu aquí: 

 

• Augmentar la coordinació Màrqueting-CRM-SRIiTIC per intentar disminuir les 
incidències en errors en la integració de les dades amb el CRM per motiu 
d’integracions, canvis en e-mail i ID contacte i l’ID preinscripció.  
  
  
• Canvi intern en la configuració de les comunicacions CRM per un sistema més 
simple i que redueixi possibles errors en els canvis dels continguts de les 
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comunicacions. (Màrqueting-CRM).  
  
• Des de màrqueting generaran un correu específic que recollirà còpia de totes 
les comunicacions  que s’enviïn (amb còpia oculta) per tal de cercar i visualitzar 
correus que hagin pogut ser conflictius i assegurar que la tramesa es fa de forma 
correcta.  
  
• Millorar comunicació en canvis de coordinació de programes  
  
  
• Revisar que funcionin els enllaços i portin a la informació adequada.  
  

 

PETICIONS NO VIABLES PER AQUEST CURS 2023- 24 

 

Es descarta poder aplicar les peticions següents per raons tècniques o de cost personal:  

- Projecte de creació d’un nou formulari a través d’una altra eina informàtica diferent a 
l’actual. Aquesta eina hauria de ser única i integrar formulari i gestor de 
preinscripcions. (es proposa pel curs vinent) 
 

- Estudiar la possibilitat d’impedir que un estudiant ja matriculat a un màster/doctorat a 
la URV faci la preinscripció al mateix màster/doctorat del que està matriculat. 
(descartat tècnicament) 
 

- En el gestor de preinscripció s’informa de la data d’enviament dels correus però 
aquesta data correspon al fet de pitjar el botó “Enviar correu” no a la data real de 
tramesa. Pot haver-hi alguna incidència que faci que aquestes dates no coincideixin... 
(la data que consta és la que es prem el botó des del gestor de preinscripció, no es pot 
modificar l’EVIA) 
 

- Que els candidats no puguin pujar el model de declaració de compromís fins que no 
tinguin l’estat de sol·licitud “Admès acadèmicament”. (no es pot tècnicament en el 
sistema actual) 
 

- Tenir una eina integradora única de comunicació amb l’estudiant (al gestor 
documental o una altra) des d’on es comuniqués tot (tutories, xats, correus....) i que es 
pogués fer el seguiment de totes les converses de les parts implicades. (inviable per 
aquest curs acadèmic) 
 

- Possibilitat de signar electrònicament la carta d’admissió. (l’eina no permet posar la 
signatura electrònica). Com a molt, podria constar el pdf de la carta signada 
electrònicament. 

 
- Demanar a tots els candidats estrangers el document acreditatiu conforme la titulació 

dona accés al màster al seu país. 
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- Ja estava creat el calaix al gestor documental anomenat “Document acreditatiu 
conforme amb la titulació d’accés acreditada pots accedir a estudis de màster al país 
d’expedició de la mateixa” amb requisit de compulsa i requisit de traducció 
  
El redactat d’aquest calaix és el següent: 
Document acreditatiu conforme amb la titulació d´accés acreditada pots accedir a 
estudis de màster al país d´expedició de la mateixa Requisit de compulsa  Requisit de 
traducció  
Aquest document únicament l´has de pujar en el cas que t´ho requereixi la Secretaria 
de Gestió Acadèmica de Campus/Centre. Haurà de ser expedit per la Universitat on vas 
cursar els estudis que acredites i haurà d´acreditar que la titulació que has obtingut 
dona accés a estudis de Màster en el país d´expedició de la mateixa.  
 
Requisits formals (per formalitzar la matrícula): Original i fotocòpia compulsada i 
traducció oficial al català o castellà si no està expedit originàriament en anglès, 
francès, italià o portuguès. 

CATALÀ 

 
 
CASTELLÀ 

 
 
ANGLÈS 

 
 
Si es decidís demanar-ho per tothom, caldria modificar la Normativa el curs vinent. 

 

 


