
 

 

 

 

(1) Alumnes de les titulacions de Grau: 

Els alumnes que hagin de matricular segon i tercer curs de Grau, hauran de formalitzar la 
matrícula del pròxim curs pel sistema d’automatrícula, no tindran accés lliure a la mateixa, 
si no que s’hauran d’automatricular a partir d’un dia assignat, que des de la facultat, es 
farà mitjançant un sistema de citacions . 

El criteri per assignar les citacions matrícula es el següent: 

S’accedirà a l’automatrícula segons l’ordre establert a partir d’una lletra de l’alfabet que 
s’obtindrà del sorteig que, com cada any, es realitza al Deganat del centre amb la 
participació de la vicedegana d’ordenació acadèmica graus, la gestora acadèmica i 
dos/dues estudiants de la Facultat, durant el mes de maig. A partir d’aquesta lletra 
s’ordenaran els cognoms dels alumnes.  

El sorteig de la lletra s’ha realitzat el dia 25 de maig de 2011, a les 16:30 h a la gestió 
acadèmica de la facultat. Les persones que han realitzat el sorteig han sigut: Carme 
Armengol, Vicedegana d’Ordenació Acadèmica Graus, Rosa Mª Megías, Gestora 
Acadèmica, i dues estudiants de la titulació de Llicenciatura de Psicopedagogia: Laura 
Molina i Alba González. La lletra que determinarà l’ordenació dels primers cognoms és la 
següent: “C”. 

D’acord amb aquest criteris es farà públic, la tercera setmana del mes de juny, al web de 
matrícula de cada titulació i als punts d’informació de la gestió acadèmica, el dia i hora 
assignats a cada alumne a partir del qual podran accedir lliurement a la seva 
automatrícula; en tot cas aquesta data es trobarà dins del termini següent: des del 18 de 
juliol i fins al 4 de setembre. 

Les classes del pròxim curs s’iniciaran el 12 de setembre. 

 

ATENCIÓ: en el Grau d’Educació Infantil, els alumnes que han cursat primer, que han 
tingut un reconeixement del cicle formatiu de grau superior en educació infantil, només 
podran matricular les assignatures corresponent a 3r curs per les quals hagin rebut 
autorització de la Coordinació de titulació. 

 

 

(2) Alumnes de les titulacions de Màster Oficial: 

els estudiants de Màster que no hagin completat els crèdits del màster i s’hagin de 
matricular dels crèdits restants per finalitzar els estudis, també podran efectuar 
l’automatrícula, per a la qual cosa podran accedir lliurement del 19 de setembre al 7 
d’octubre.  

Les classes del pròxim curs s’iniciaran el dia 3 d’octubre, per tots els màsters excepte el 
de secundària, que s’iniciaran el 4. 
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ATENCIÓ: en relació als estudiants extracomunitaris residents als quals no se’ls ha 
d’aplicar el preu de la matrícula per extracomunitaris no residents, tal com estableix el 
Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic, 
hauran d’adreçar-se a la gestió acadèmica del centre a formalitzar la matrícula assistida, 
en les dates informades al web de matrícula del màster que curseu, amb la corresponent 
acreditació de resident. En aquest cas, és obligatòria la matrícula assistida, ja que en cas 
contrari us seria aplicat automàticament el preu de matrícula que s’aplica a estudiants 
extracomunitaris no residents. 

 

 

(3) Alumnes de la Llicenciatura de Psicopedagogia i  de les titulacions en extinció: 

Juliol: els alumnes que hagin aprovat totes les assignatures al mes de juny podran 
accedir lliurement a la seva automatrícula del 18 al 21 de juliol, en horari de 9:00h a 
23:59h, el 22, 25, 26, 27 i 28 de juliol, en horari de 16:00 a 23:59 hores i del 29 de juliol 
fins al 4 de setembre en horari de 9:00h a 23:59h. 

Setembre: els alumnes que s’havien de matricular en el període abans indicat i no ho 
hagin fet ho hauran de fer en el termini establert per als alumnes amb assignatures 
pendents de superar per al mes de setembre, per a la qual cosa podran accedir lliurement 
a la seva automatrícula del 19 de setembre al 7 d’octubre, en horari de 9:00 a 23:59 h. 

Les classes del pròxim curs s’iniciaran el 19 de setembre. 

 

 


