Guia d’automatrícula alumnes 2n, 3r i 4t
Curs 2020/21
1. INFORMACIÓ GENERAL
A partir del 21 de juliol podràs consultar l’horari de la teva citació en el
següent enllaç: consulta citacions
A partir del moment de la teva citació i fins el dia 30 de juliol (fi període de
matrícula) podràs fer la teva automatrícula i, si cal, també modificar-la.
Automatrícula assistida > 30 de juliol de 9.30 h a 15.00 h a EINA

2. ABANS DE L’AUTOMATRÍCULA
•

Preparar diferents combinacions de matrícula per si has de canviar
alguna assignatura o grup.

•

Consultar els horaris del proper curs a partir del 21 de juliol a:
https://www.eina.cat/sites/default/files/secretaria/2020_2021_horari_
grau.pdf

•

Consultar les guies docents de cada assignatura a:
https://www.eina.cat/ca/grau-de-disseny/assignatures

•

Consultar l'esquema del pla d'estudis:
https://www.eina.cat/ca/grau-de-disseny/pla-estudis

•

Si les dades bancàries són diferents de les del curs passat:
o Introdueix a SIGMA les noves dades bancàries
o Avança’ns l’autorització SEPA al correu administracio@eina.cat
abans del 31 de juliol 2020. L’original l’hauràs de lliurar a
secretaria quan comencis el curs.al setembre.

•

Verificar que no es tenen restriccions en els serveis online. En cas
contrari, contactar amb secretaria per regularitzar-ho.

•

En cas de gaudir d’alguna gratuïtat o descompte, verificar que la

documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la
normativa està vigent. Només cal presentar l’original i/o fotocòpia
d’aquesta documentació a secretaria, abans de la matrícula, si és una
situació nova o per caducitat de la documentació presentada el curs
anterior.
•

· Els alumnes que us heu de matricular a l’assignatura
d’Autoproducció, degut a la situació COVID, heu de tenir en compte
que es faran dues edicions, una de primer semestre i una de segon
semestre. Cal que, en el moment de la matrícula, escolliu una de les
dues opcions.

3. INFORMACIÓ ACADÈMICA
3.1 Assignatures a matricular
SEGON CURS
1R SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
106037 - Projectes 3 (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1. Disseny d’espais
GRUP 2. Disseny de producte
GRUP 3. Cultura del disseny
GRUP 4. Creació visual
GRUP 5. Disseny gràfic
200645 - Història de l’art i el disseny modern (6 ECTS)
200649 – Tipografia (6 ECTS)
Representacions digitals 2 > escollir una de les assignatures

105734 - Representacions digitals aplicades al disseny de text i
imatge (6 ECTS)
105735- Representacions digitals aplicades al disseny d’espais i
volum (6 ECTS)
105738- Representacions digitals en codi obert (6 ECTS)
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200652 - Maquetes i prototips (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1 i 4 Espais
GRUP 2. Producte
GRUP 3. Creació Visual
GRUP 5. Gràfic
2N SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
106038 - Projectes 4 (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1. Disseny d’espais
GRUP 2. Disseny de producte
GRUP 3. Cultura del disseny
GRUP 4. Creació visual
GRUP 5. Disseny gràfic
105740 - Design Project Management (6 ECTS)
200653 - Recursos audiovisuals per al disseny (6 ECTS)
105755 - Disseny per a la identitat (6 ECTS)
Tecnologia > escollir una de les assignatures

200662 - Material i tècniques de construccions (6 ECTS)
200664 - Processos de transformació industrial (6 ECTS)
104561 - Producció gràfica (6 ECTS)
105747 - Autoproducció* (6 ECTS)
GRUP 2: edició 1r semestre (Lolo&Sosaku)
GRUP 1: edició 2n Semestre (CaboSanRoque)
* Podeu consultar els programes de cada grup, a les guies docents que
trobareu al web d’Eina.
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TERCER CURS
1R SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
105713 - Projectes 5 (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1. Disseny d’espais
GRUP 2. Disseny de producte
GRUP 3. Cultura del disseny
GRUP 4. Creació visual
GRUP 5. Disseny gràfic
200655 - Disseny i art contemporanis (6 ECTS)
105741 - Business for designers (6 ECTS)
105743 - Usuari i Interacció (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 101. Espais
GRUP 102. Producte
GRUP 201. Gràfic i Creació Visual
GRUP 202. Gràfic i Creació Visual
106069 - Laboratoris de creació 1 (3 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1. Direcció d’art
GRUP 2. Llum
GRUP 3. Múltiples 2D i 3D
GRUP 4. Taller d'Arts Visuals
106070 - Laboratoris de creació 2 (3 ECTS) > escollir un dels grups,
que pot coincidir, o no amb el que hagis escollit a Laboratoris de
creació 1

GRUP 1. Direcció d’art
GRUP 2. Llum
GRUP 3. Múltiples 2D i 3D
GRUP 4. Materials
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2N SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
105714 - Projectes 6 (6 ECTS) > escollir un dels grups

GRUP 1. Disseny d’espais
GRUP 2. Disseny de producte
GRUP 3. Cultura del disseny
GRUP 4. Creació visual
GRUP 5. Disseny gràfic

105754 - Disseny Performatiu (6 ECTS)
Representacions Digitals 3 > escollir una de les assignatures

105737 - Representacions d’espais (6 ECTS)
200663 - Modelatge d’objectes (6 ECTS)
105739 - Imatge en moviment (6 ECTS)
105736 - Disseny web (6 ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES
Escollir 2 assignatures optatives . Aquells que us vulgueu

mencionar, recordeu que 5 de les 8 assignatures que heu de fer
entre 3r i 4t curs han de pertànyer a la menció triada.
** Tingueu en compte que, encara que les assignatures optatives
estiguin vinculades directament a una menció, poden ser
cursades des de qualsevol de les perspectives que ofereixen les
altres mencions.
MENCIÓ DE DISSENY GRÀFIC
105729 - Sistemes d’identitat (6 ECTS)
105730 - Disseny de campanyes (6 ECTS)
105731 - Disseny d’interfície i interacció digital (6 ECTS)
105732 - Gràfica aplicada a l’espai (6 ECTS)
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MENCIÓ DE DISSENY DE PRODUCTE
105717 - Packaging (6 ECTS)
105728 - Disseny, salut i benestar (6 ECTS)
105715 - Equipament i Context (6 ECTS)
105718 - Mobiliari i Contract (6 ECTS)

MENCIÓ DE DISSENY D’ESPAIS
105719 - Disseny d’espais comercials (6 ECTS)
105723 - Disseny d’espais escènics i expositius (6 ECTS)
105721 - Intervenció en espais existents (6 ECTS)
105726 - Il·luminació d’espais (6 ECTS)

MENCIÓ DE CULTURA DEL DISSENY
105753 - Investigació en disseny (6 ECTS)
105725 - Infografia i visualització de dades (6 ECTS)
105749 - Disseny i institucions culturals (6 ECTS)
105748 - Disseny a Catalunya (6 ECTS)

MENCIÓ DE CREACIÓ VISUAL
105759 - Il·lustració (6 ECTS)
105733 - Pràctiques artístiques d’intervenció (6 ECTS)
105756 - Projecte fotogràfic (6 ECTS)
105750 - Artista curador (6 ECTS)

105705 – Pràctiques externes
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QUART CURS
1R SEMESTRE
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
105704 - TFG > escollir un dels grups

** Tingueu en compte que TFG és la única assignatura anual del
pla d’estudis. Al primer semestre es cursa l’equivalent a 3 ECTS, i
al segon semestre l’equivalent a 9ECTS. La matrícula però és de
tota l’assignatura sencera. No és possible fraccionar-la.
GRUP 1. Disseny d’espais
GRUP 2. Disseny de producte
GRUP 3. Cultura del disseny
GRUP 4. Creació visual
GRUP 5. Disseny gràfic
105751 – Anàlisi i crítica
200668 - Últimes tendències del Disseny

ASSIGNATURES OPTATIVES
Escollir 3 assignatures optatives. Aquells que us vulgueu

mencionar, recordeu que 5 de les 8 assignatures que heu de fer
entre 3r i 4t curs han de pertànyer a la menció triada.
** Tingueu en compte que, encara que les assignatures optatives
estiguin vinculades directament a una menció, poden ser
cursades des de qualsevol de les perspectives que ofereixen les
altres mencions.
MENCIÓ DE DISSENY D’ESPAIS
105720 - Disseny d’espais domèstics (6 ECTS)
105722 - Disseny d’espais de treball (6 ECTS)
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MENCIÓ DE DISSENY DE PRODUCTE
105716 - Disseny i mobilitat (6 ECTS)
105727 - Disseny d’elements lumínics (6 ECTS)

MENCIÓ DE CULTURA DEL DISSENY
105761 - Pedagogies del disseny (6 ECTS)
105742 - Strategic Design (6 ECTS)

MENCIÓ DE CREACIÓ VISUAL
105748 - Edició contemporània (6 ECTS)
105757- Laboratori d’investigació audiovisual (6 ECTS)

MENCIÓ DE DISSENY GRÀFIC
105724 - Motion graphics (6 ECTS)
105762 - Creació tipogràfica (6 ECTS)

105705 – Pràctiques externes

2N SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
105704 – TFG

* només matricular una vegada
105752 - Seminaris d’estudis crítics
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ASSIGNATURES OPTATIVES
Escollir 3 assignatures optatives. Aquells que us vulgueu
mencionar, recordeu que 5 de les 8 assignatures que heu de fer
entre 3r i 4t curs han de pertànyer a la menció triada.

** Tingueu en compte que, encara que les assignatures optatives
estiguin vinculades directament a una menció, poden ser
cursades des de qualsevol de les perspectives que ofereixen les
altres mencions.
MENCIÓ DE DISSENY GRÀFIC
105729 - Sistemes d’identitat (6 ECTS)
105730 - Disseny de campanyes (6 ECTS)
105731 - Disseny d’interfície i interacció digital (6 ECTS)
105732 - Gràfica aplicada a l’espai (6 ECTS)
105724 - Motion Graphics
105762 - Creació tipogràfica

MENCIÓ DE DISSENY DE PRODUCTE
105717 - Packaging (6 ECTS)
105728 - Disseny, salut i benestar (6 ECTS)
105715 - Equipament i Context (6 ECTS)
105718 - Mobiliari i Contract (6 ECTS)
105716 - Disseny i mobilitat
105727 - Elements lumínics
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MENCIÓ DE DISSENY D’ESPAIS
105718 - Disseny d’espais comercials (6 ECTS)
105723 - Disseny d’espais escènics i expositius (6 ECTS)
105721 - Intervenció en espais existents (6 ECTS)
105726 - Il·luminació d’espais (6 ECTS)
105722 - Disseny d’espais de treball
105720 - Espais domèstics

MENCIÓ DE CULTURA DEL DISSENY
105753 - Investigació en disseny (6 ECTS)
105725 - Infografia i visualització de dades (6 ECTS)
105749 - Disseny i institucions culturals (6 ECTS)
105748 - Disseny a Catalunya (6 ECTS)
105742 - Strategic Design
105761 - Pedagogies del disseny

MENCIÓ DE CREACIÓ VISUAL
105759 - Il·lustració (6 ECTS)
105733 - Pràctiques artístiques d’intervenció (6 ECTS)
105756 - Projecte fotogràfic (6 ECTS)
105750 - Artista curador (6 ECTS)
105757 - Laboratori audiovisual
105758 - Edició contemporània

105705 – Pràctiques externes
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3.2 Passos automatrícula
1. Iniciar procés de matrícula. Si has oblidat la teva contrasenya, la
pots crear de nou en aquest enllaç
2. Seleccionar “Matrícula / Alta de matrícula”
3. Revisar dades personals
4. Seleccionar “Assignatures a matricular”:
×

Informar si modifiques el règim de permanència
Seleccionar les assignatures que vols matricular, a través de
l’opció, afegir assignatura mitjançant codi i seleccionar el grup,
dins el desplegable

5.

Informació de pagament
×

Seleccionar gratuïtat/descompte (prèviament informat des de
secretaria), i si se t’ha atorgat alguna beca de la Fundació EINA

×

Marcar opció de pagament escollit

×

Recorda que tots els pagaments es fan per domiciliació
bancària

×

Informar o bé validar el compte bancari pel que se t’han de
passar els rebuts de matrícula. (És molt important que tinguis
aquesta informació en el moment de fer l’automatrícula, ja que
sinó el sistema no et deixarà seguir endavant i podries perdre
tota la teva matrícula)
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················
Informació addicional
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL
Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de
matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap
documentació. En aquest cas, es recomana sol·licitar una tutoria
acadèmica personalitzada.
MATRICULA INTERCANVI INTERNACIONAL - OUTGOING
Abans de matricular-te, has d’haver tancat el Learning Agreement amb la
coordinadora d’internacional. En aquest document es pacten els crèdits
que es realitzaran durant el període de mobilitat i la seva correspondència
amb els crèdits d’EINA.
En el moment de fer la matrícula, podràs seleccionar aquests crèdits entre
les teves assignatures (crèdits optatius de mobilitat). En cas de matricular el
TFG, també hauràs de signar el Certificat de seguiment del TFG.
Si en arribar a la universitat de destí modifiques el teu Learning Agreement,
podràs modificar la teva matrícula durant els primers quinze dies de la teva
estada. Caldrà que enviïs el Learning Agreement modificat a
internacional@eina.cat firmat per la coordinació de la universitat partner.
Assegurança complementària de mobilitat: hauràs de seleccionar aquesta
assegurança de 7,91€ en comptes de l’assegurança complementària
obligatòria de 4,40€.

PREU DE LA MATRÍCULA I FORMA DE PAGAMENT
Preu de la matrícula
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El preu del crèdit pel curs 2020-2021, aprovat per la Junta Permanent i
ratificat per la Junta de Centre d’EINA, és de 136€ (inclòs el preu públic1 que
determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya).
Taxes obligatòries
×

Taxa de suport a l’aprenentatge UAB: 160€

×

Taxa de gestió d’expedient acadèmic 69.80€

×

Assegurança escolar obligatòria: 1.12€

×

Assegurança escolar complementària obligatòria: 4.40€

L’assegurança complementària cobreix els accidents, l’assistència en viatge
i la responsabilitat civil (mentre es realitza l'activitat acadèmica vinculada a
la titulació) a qualsevol part d’Europa, durant les 24 hores, al llarg del curs
acadèmic. Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi durant
aquest curs, o realitzar unes pràctiques a l’estranger per un període superior
a tres mesos, cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat,
que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix
despeses mèdiques per malaltia o accident Assegurança complementària

Documentació a presentar per a bonificacions sobre el preu públic de la
matrícula
Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar abans de
formalitzar la matrícula, l’original i la còpia dels documents següents:
SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant
Documentació acreditativa
el curs 2020-2021

Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina de l’AGAUR:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/cercador-deconvocatories/?queryNat=general
Beca de règim general
per a estudis
universitaris

Per poder gaudir de la condició de becari/becària condicional en
els pagaments de la matrícula, i no abonar cautelarment els preus
fixats pel Decret de Preus Públics, cal que compleixis els requisits
acadèmics establerts a la convocatòria de beques i que, abans del
18 de setembre, presentis al servei de gestió acadèmica d’EINA el
resguard de la teva sol·licitud. Aquesta deducció s’aplicarà al
segon termini de la matrícula o a les mensualitats.

Els preus públics financen entre el 15% i el 25% dels costos de la primera matrícula de graus i d’aquells
màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades i entre el 40% i el 50% dels costos de la
primera matrícula de la resta de màsters d'acord amb el que estableixen el Decret de Preus Públics
vigent aprovat per la Generalitat de Catalunya i el RD 14/2012 de 20 d'abril.

1
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BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA

Carnet vigent i renovat.
Membre de família
nombrosa

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu
de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i
presentar-ne el resguard oficial a la gestió acadèmica del teu
centre.

Persones amb
discapacitat (*)

Un dels següents documents acreditatius: certificat de
reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits
per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial
decret 1414/2006.

Víctimes d’actes
terroristes (i també els
seus fills i cònjuges) (*)

Resolució administrativa.

Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o
certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més
grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència
condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució
judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima,
informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i
Víctimes de violència
Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la
masclista en l'àmbit de la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de
parella (i també els seus gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis
fills dependents) (*)
Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i
Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció
Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic
d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública
concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència
masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’hauran de
complir en el moment de la formalització de la matrícula.
(*) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de
violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes
universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la
vigència d’aquests documents amb aquests efectes.
En el Decret de Preus Públics es recullen els supòsits que donen lloc a
deduccions del preu públic de la matrícula. Pots consultar les deduccions
i/o exempcions a aquí

13

Recàrrecs en el preu de la matrícula
Els recàrrecs en el preu de la matrícula seran els que estableixi el Decret de
Preus Públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya, o aquells que fixi anualment el Consell
Social de la UAB o la Junta Permanent i que ratifiqui la Junta de Centre
d’EINA.
Forma i terminis de pagament
EINA ofereix al seu alumnat tres opcions de pagament, mitjançant sempre
domiciliació bancària:
Pagament únic
Un sol pagament de la matrícula, més les taxes i assegurances, amb
venciment el 10 d’agost de 2020.

Pagament fraccionat en dos pagaments
Un primer pagament que inclou el 33% del preu de la matrícula, més les
taxes i assegurances, amb venciment el 10 d’agost de 2020.
L’import restant del 67% del preu de la matrícula, amb venciment el 20 de
setembre de 2020.
Pagament fraccionat en deu pagaments
Un primer pagament que inclou el 33% del preu de la matrícula, més les
taxes i assegurances, amb venciment el 10 d’agost de 2020.
El restant 67% del preu de la matrícula es fracciona en 9 mensualitats,
d’octubre a juny del corresponent curs acadèmic. Cadascuna de les
primeres 8 mensualitats corresponen al 8% del total. La novena és només
del 3% del total. Aquests 9 pagaments es fan mitjançant domiciliació
bancària, el dia 5 de cada mes amb inici a l’octubre i fins el 5 de juny.
Aquesta opció té associades despeses de gestió (4% sobre l’import
ajornat).
Els terminis de pagament establerts són improrrogables.
Opció de finançament per ARQUIA BANCA:

La Fundació posa a disposició dels estudiants de Grau un préstec amb
ARQUIA BANCA, de fins a 7 anys, amb 2 anys de carència, amb un TAE del
3,56% i comissió d’obertura 0%.
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Si us voleu acollir a aquesta opció envieu un correu a
administracio@eina.cat per a que us donin més informació i gestionar el
pagament.

Préstec ARQUIA BANCA per a EINA
Característiques:
• Per a estudiant que necessiten disposar d'efectiu per pagar la
matrícula dels seus estudis, tant oficials com propis d'EINA.
• Tipus d'interès: TIN 3,50%, TAE 3,56%*
• Import màxim: 30.000 euros
• Termini d'amortització: fins a 10 anys
• Carència d'amortització de capital: fins a 2 anys
• Sense comissió d'obertura
• Comissió per cancel·lació avançada: 0,50%
Condicions de validesa de la matrícula
És condició indispensable perquè la matrícula sigui vàlida el pagament
corresponent a la prestació, el servei o l’activitat descrits al full de matrícula.
És obligatori el pagament de tot l’import de la matrícula. Si el pagament es
fa fraccionat, s’entén que l’obligació de pagament està satisfeta en el
moment en què s’han abonat tots els terminis.
Conseqüències de l’impagament
El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de
morositat econòmica de l’expedient, d’acord amb el que es reguli al Decret
de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, i la suspensió dels drets de
l’estudiant.
Els pagaments fora del termini establert podran ser incrementats amb un
recàrrec del 5% mensual sobre l’import impagat. Així mateix, qualsevol
despesa en què s’incorri a causa de l’impagament de rebuts bancaris
s’haurà d’abonar i, per tant, incrementarà l’import impagat. En tots els casos
serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent i de les
despeses corresponents com a condició prèvia a la formalització de la nova
matrícula o a la modificació de la matrícula i/o a la sol·licitud de qualsevol
servei acadèmic.
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Anul·lacions de la matrícula i d’assignatures o mòduls
La direcció del centre autoritzarà l’anul·lació total o parcial de la matrícula
sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a aquest efecte pel
calendari acadèmic administratiu de la UAB.
En casos excepcionals degudament justificats, es podrà sol·licitar
l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert en el paràgraf anterior.
Un cop concedida l’anul·lació de la matrícula, aquesta s’aplicarà
immediatament a l’expedient acadèmic. Tindrà la mateixa consideració que
si l’estudiant no s’hagués matriculat i no s’hi podrà renunciar en cap cas.
L’estudiant únicament tindrà dret a la devolució dels pagaments satisfets o
a l’anul·lació dels pagaments pendents del preu establert per a la prestació
de serveis acadèmics universitaris si:
a) Per causes que no li són imputables no es realitza l’activitat o no es
presta el servei.
b) Justifica degudament una malaltia greu, un accident o qualsevol altra
circumstància excepcional.
c) Durant el procés de reassignació l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a
la Universitat li adjudica una plaça en uns altres estudis. En aquest cas
no es retornarà l’import corresponent a la documentació de matrícula.
Tingues en compte que...
Per posar-se en contacte amb tu, EINA sempre utilitzarà l’adreça de correu
institucional.

UNA VEGADA MATRICULAT/ADA
Podràs consultar la teva matrícula i expedient a SIGMA identificant-te amb
el teu NIU i la teva contrasenya.
Una vegada aprovada la matrícula, podràs beneficiar-te de la condició
d'alumne d'EINA i et trobaràs sotmès a la normativa de funcionament de
l'escola i a aquesta política de protecció de dades.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades i de la
Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, us informen que les dades facilitades
s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la Fundació Privada EINA.
Finalitat: realitzar les gestions relatives a la matrícula, al vostre expedient
acadèmic i a l'emissió del carnet d'estudiant, si és el cas.
Legitimació: Consentiment de l'usuari.
Destinataris: el destinatari de les dades és la Fundació Privada EINA i no
seran cedides a tercers, excepte en els casos en què legalment estigui
permès o sigui de compliment obligat, per exemple: la Universitat
Autònoma de Barcelona, AGAUR per tal de gestionar les sol·licituds de beca
de la seva competència, la Generalitat de Catalunya per gestionar les
dades, el Ministeri d’Educació per gestionar les dades de sol·licitud de beca
de la seva competència i, Signe, SA per gestionar les impressions dels títols
oficials i els Suplements Europeus de Títol, entitats bancàries responsables
de la gestió dels carnets universitaris i el cobrament de rebuts i a SIGMA
Gestión Universitaria A.I.E, proveïdor del sistema de gestió acadèmica, quan
sigui necessari per al desenvolupament de la vostra relació amb EINA.
Retenció de les dades: Les dades seran conservades indefinidament.
Drets: drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat i oposició mitjançant un escrit on s’ha de fer constar el nom i
cognoms de l’interessat, la fotocòpia del DNI/NIE/passaport, el domicili a
efectes de notificacions, la data i la signatura del sol·licitant a: EINA, Centre
Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Passeig Santa Eulàlia 25, 08017 Barcelona, o al correu electrònic privacitat@eina.cat
Informació addicional: https://www.eina.cat/ca/politica-privacitat

DECLARACIÓ I COMPROMÍS SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL I SOBRE LA PROTECCIÓ DEL DRET A L’HONOR, A
LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE
DECLARO que EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona,
centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:
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1- En el marc dels estudis que segueixo a EINA és possible que accedeixi a
documentació i informacions protegides per les lleis de protecció de dades
de caràcter personal i de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar, i a la pròpia imatge.
2- Aquesta informació, a la qual puc accedir en qualsevol de les activitats
acadèmiques (classes presencials, pràcticums, pràctiques externes o
sortides acadèmiques) i que comprèn tot tipus de dades de caràcter
personal a les quals tinc accés per raó dels meus estudis —en especial les
relatives als usuaris dels serveis en què desenvolupo les pràctiques
(hospitals, escoles, empreses, etc.) com ara els historials clínics o els
expedients acadèmics i les informacions de caràcter confidencial que
expressament determina l’entitat on faig les pràctiques— és d’ús exclusiu
per al meu estudi i recerca i no puc fer-ne ús ni difusió sota cap concepte.
3- També estan protegides les informacions i situacions que es generin fruit
de la relació entre els membres del grups de pràctiques, seminaris de
seguiment, treballs conjunts o altres relacions acadèmiques anàlogues.
4- Les classes presencials i les pràctiques estan subjectes a la protecció
dels drets d’imatge i de dades de caràcter personal, motiu pel qual no tinc
autorització per a l’enregistrament per cap mitjà de les classes, de les
pràctiques, del professorat que les imparteix, del personal que hi col·labora
o dels altres estudiants, excepte en aquells casos en què la naturalesa de
l’activitat impliqui necessàriament aquest enregistrament o en què les
persones titulars dels drets o els seus representants legals ho autoritzin de
manera expressa.
Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives
relatives a la protecció de dades de caràcter personal i a la protecció del
dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge en relació amb l’activitat
docent i de recerca realitzada per EINA.
DECLARACIÓ I COMPROMÍS SOBRE DRETS A LA PROPIETAT
INTEL·LECTUAL
DECLARO que EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona,
centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:
1- En el marc dels estudis que segueixo a EINA accedeixo a continguts
escrits, verbals i audiovisuals que estan protegits pels drets a la propietat
intel·lectual establerts legalment.
2- Aquests continguts protegits, als quals puc accedir tant a les classes
presencials com a al Campus Virtual, són d’ús exclusiu per al meu estudi i
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recerca i no puc fer-ne difusió a terceres persones sense autorització de la
persona titular dels drets.

3- Les classes presencials són considerades obres protegides pels drets a
la propietat intel·lectual, motiu pel qual no tinc autorització per a
l’enregistrament per cap mitjà de les classes impartides pel professorat,
excepte en aquells casos en què el professorat ho autoritzi de forma
expressa a la sessió corresponent.
4- El plagi és l’acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o part
d’aquesta en nom d’un autor diferent de l’autèntic, fet que suposa una
apropiació de les idees creades per una altra persona sense fer un
reconeixement explícit del seu origen. Aquesta apropiació implica una lesió
dels drets a la propietat intel·lectual d’aquesta persona per tant no tinc
autorització a presentar aquest continguts en nom de qualsevol autor que
no en sigui l’autor veritable en cap cas sigui quina sigui la circumstància:
exàmens, treballs, pràctiques...
Per tant, em COMPROMETO a respectar les disposicions normatives
relatives als drets a la propietat intel·lectual en relació amb l’activitat docent
i de recerca realitzada per EINA.

CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ALS PARES, A LES MARES
O ALS TUTORS LEGALS
L’acceptació de l’autorització per permetre al pare, a la mare o al tutor legal
l’accés a la informació de l’alumne permet a EINA facilitar informació sobre
l’assistència i les qualificacions del curs al pare, a la mare o al tutor legal de
l’estudiant que així ho acrediti.
CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
EINA, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns
casos de tercers, publica i difon imatges fotogràfiques i audiovisuals del
centre o d'actes en què també poden aparèixer imatges d’alguns alumnes,
sempre amb la finalitat de promocionar els estudis que s’hi imparteixen i de
fomentar la difusió del disseny i de l'art.
L’alumne pot autoritzar a EINA la presa d’imatges fotogràfiques i
audiovisuals de la seva persona. En cas que ho autoritzi, les imatges podran
ser difoses en qualsevol mitjà propietat d’EINA, sense cap limitació territorial
ni temporal, únicament amb caràcter gratuït i amb la finalitat de
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promocionar i difondre les activitats vinculades a EINA o al món de l’art i el
disseny. EINA es reserva el dret de cedir aquests materials a tercers per a la
seva publicació. Aquesta autorització és completament gratuïta i el signatari
es compromet a no reclamar cap compensació, pagament o indemnització
a canvi del permís acordat amb EINA per a la utilització de la seva imatge.
Amb tot, i com a titular de les dades i dels drets d’imatge, el signatari pot
exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un
escrit en què haurà de fer constar el nom i els cognoms de l’interessat, una
fotocòpia del seu DNI, la seva adreça a efectes de notificacions, la data i la
seva signatura, adreçat a:
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Passeig Santa Eulàlia, 25
08017 Barcelona
O per correu electrònic a l’adreça privacitat@eina.cat
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