
 

 

 

FACULTAT/ ESCOLA: FACULTAT DE  TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ 

MÀSTER: MÀSTER EN INTERPRETACIÓ DE CONFERÈNCIES                                                    PLA D’ESTUDIS: 1465 

SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA DE MÀSTER OFICIAL 

CURS 2022 / 2023 

   

               
 

   

DNI/Passaport  Sexe (M = masculí / F = femení) 
     

Cognoms  Nom 
   

   

Adreça familiar 
   

Codi postal  Població 
     

Comarca  Província 
   

País  Telèfon 
   

   

Adreça durant el curs 
   

Codi postal  Població 
     

Comarca  Província 
   

País  Telèfon 
   

Adreça electrònica UAB  Telèfon mòbil 
   

   

Data de naixement  Lloc de naixement 
     

Codi postal del lloc de naixement  Nacionalitat 
   

       

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?  Sí    No 
       

 

Pagament ajornat       

Becari/ària (*) 
  

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària o amb 
targeta de crèdit o dèbit. Cal lliurar les dades bancàries a la 
Gestió Acadèmica si no s’ha fet amb anterioritat. Els becaris 
poden ajornar el pagament. 

 

* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de liquidació: 
 

 
0. Ordinària (sense gratuïtat) 
1. Semigratuïta: FN general 
2. Gratuïta: FN especial 
5. Gratuïta: convenis internacionals 
90. Gratuïta: discapacitat    
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme 
95. Gratuïta: vvglo1/2004 

 

Cal trametre o presentar el document acreditatiu de gratuïtat o 
descompte a la Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula. 

 

 
Sí  No 

Sí  No 

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF) 
 

  Vull fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB, apuntant-me al SAF 
des del moment de la matrícula acadèmica fins al 30/9/2023, pagant 120€ (al voltant dels 
10€/mes si m’inscric abans de l’1 d’octubre). Per poder accedir a les instal·lacions i serveis 
esportius finalitzaré el tràmit sol·licitant cita prèvia a través del web uab.cat/saf i portaré 
l'original del comprovant de la matrícula acadèmica al taulell d'atenció al públic del SAF el 
dia convingut. Adreçat a persones interessades en fer esport a les instal·lacions esportives 
de la UAB que no són residents de Vila 2 ni abonades al SAF amb pagament mensual. El 
fet de pagar aquest import via Matrícula Acadèmica implica que acceptes totes les 
Normatives del SAF. Tingues en compte que no es realitzarà cap devolució de l’import 
pagat excepte si és per causes imputables al SAF o en compliment del dret de desistiment 
legal. Consulta al web uab.cat/saf les condicions de la contractació i de desistiment.  
 

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf 
 

Fundació Autònoma Solidària 
          
      Aporto voluntàriament 15 € per a accions de solidaritat, 
cooperació i educació per al desenvolupament. Podeu consultar 
més informació sobre els projectes subvencionats al web de la 
Fundació Autònoma Solidària: www.uab.cat/fas 
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Les vostres dades personals seran incorporades al fitxer automatitzat "Gestió Acadèmica", creat el 2 de febrer de 2004, 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb 
les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran 
utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la matrícula, al vostre expedient acadèmic i a 
l'emissió del carnet d'estudiant. 

Les vostres dades podran ser cedides a d'altres administracions públiques per a l'exercici de les mateixes competències, i 
a d'altres entitats públiques i privades quan sigui necessari per al desenvolupament de la vostra relació amb la UAB. Així 
mateix, les vostres dades podran ser cedides amb la finalitat d'informar-vos d'ofertes de treball, activitats de lleure, serveis 
socials, serveis financers i anàlegs, a la Fundació Autònoma Solidària, a la Fundació UAB, i a la resta d'entitats 
instrumentals que, d'acord amb els seus objectius, participen en l'assoliment de les finalitats estatutàries de la UAB. 

Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de 
revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant la UAB, els drets d'accés, de rectificació, 
cancel·lació i d'oposició de les vostres dades. 

 Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document.

 Autoritzo: (A) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a enviar ordres a la meva entitat financera per debitar 

càrrecs en el meu compte i, 

(B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al meu compte d’acord amb les 
instruccions de la UAB. 

En el cas de no ser el titular del compte, em comprometo a lliurar a la UAB, el document d’ordre SEPA de domiciliació   

de dèbit directe, degudament signat, en el termini de 10 dies des de la formalització d’aquesta matrícula.

No fer efectiu l’import total de la matrícula, d’acord amb el que regula la Normativa de matrícula de la UAB, condiciona 
l’autorització de matrícula per a cursos posteriors. Així mateix, comporta l’estat de morositat, que implica l’abonament del 
recàrrec per impagament i, si és el cas, de les despeses generades per la devolució del rebut. Trobaràs més informació al 
web: www.uab.cat/matricula; a l’apartat: Conseqüències de l’impagament de la matrícula. 
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PRIMER CURS 
 

ESPECIALITAT 1: ESPANYOL A, ANGLÈS C, FRANCÈS C i ALEMANY C 
 

Mòduls obligatoris:  
 Codi Grup Tipus Mòdul Comú Crèdits Curs Semestre 

 44349 1 OB Introducció a la Interpretació als Serveis 
Públics 

6 1 2 

 44345 1 OB Contextualització de la Disciplina i 
Tècniques d’Interpretació 

9 1 Anual 

 44348 1 OB Professionalització i Organitzacions 
Internacionals 

9 1 Anual 

 
Obligatoris d'Especialitat 
 Codi Grup Tipus Mòdul d’especialitat Crèdits Curs Semestre 

 44352 1 OT Interpretació Consecutiva: Alemany-
Espanyol 

6 1 1 

 44350 1 OT Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 1 1 

 44351 1 OT Interpretació Consecutiva: Francès-
Espanyol 

6 1 1 

 44355 1 OT Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol 6 1 2 

 44353 1 OT Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 1 2 

 44354 1 OT Interpretació Simultània: Francès-Espanyol 6 1 2 
 
Crèdits ECTS a cursar:     24 crèdits OB        36 crèdits OT   

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ  

 Grup Codi Assignatures Crèdits Semestre Tipus 

       

       

       

       

 

Signatura de la Coordinadora 

Marta Arumí Ribas 
 



Signatura de l’alumne/a 


