AVÍS IMPORTANT
MATRÍCULA 2019-2020

FACULTAT: CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

(1) Alumnes de les titulacions de Grau
(2) Alumnes de les titulacions de Màster Oficial

(1) Alumnes de les titulacions de Grau:
L’alumnat actual de grau de la Facultat haurà de formalitzar la matrícula del pròxim curs
pel sistema d’automatrícula, no tindrà accés lliure a la mateixa, si no que s’haurà
d’automatricular a partir d’un dia assignat, que des de la facultat, es farà mitjançant un
sistema de citacions.
Els criteris per assignar les citacions de matrícula són els següents:
Ordenació dels expedients segons els crèdits pendents de superar per l’estudiant.
S’obrirà l’accés a l’automatrícula:
1r) Fins a 60 crèdits pendents de superar
2n) de 60,05 a 120 crèdits pendents de superar
3r) de 120,05 a 180 crèdits pendents de superar
4t) de 180,05 a 240 crèdits pendents de superar
Dintre de cada franja els expedients s’ordenaran:
Per ordre de la nota mitja de l’expedient acadèmic de l’estudiant. De manera que
dintre de cada franja tindran prioritat els alumnes amb millor expedient acadèmic.
Publicació del llistat amb la informació sobre el dia i hora assignats a cada alumne
a partir del qual podran accedir lliurement a la seva automatrícula:
A la fitxa web del Grau, a l’apartat de Matrícula, Matrícula altres cursos.
Podreu consultar el llistat el 19/07/2019, a partir de les 13 h.
El període marc d’automatrícula serà entre el 22 de juliol i el 6 de setembre de 2019.

Inici del curs: 09/09/2019

(2) Alumnes de les titulacions de Màster Universitari:
Els alumnes actuals de Màster Universitari de la Facultat que no hagin completat els
crèdits del màster i s’hagin de matricular dels crèdits restants per finalitzar els estudis,
hauran efectuar l’automatrícula, per a la qual cosa podran accedir lliurement a la seva
matrícula en el següent període:
del 16 al 27 de setembre de 2019.
Inici del curs:
Màster universitari en Psicopedagogia: 01/10/2019
Màster universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura: 25/09/2019
Màster universitari en Recerca en Educació: 07/10/2019
Màster interuniversitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat de
Matemàtiques: 07/10/2019
Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes: 02/10/2019
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.

