AVÍS IMPORTANT
MATRÍCULACIÓ. Curs 2019-2020

FACULTAT: CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
TITULACIÓ: GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

ALUMNES DE NOU INGRÉS

SOL.LICITUD DE TORN:
El Grau en Educació Infantil es pot cursar en torn de matí (de 8 a 14 hores amb 65 places –grup 61-) o en torn
de tarda (de 15 a 21 hores amb 65 places –grup 62-).
D’acord amb els criteris establerts pel centres per l’assignació del torn, aprovats a la COA de la Facultat
reunida en sessió de data 12-04-2018 tindran prioritat en l’assignació dels torns els estudiants que es trobin
en una d’aquestes tres casuístiques (no es considerarà cap sol·licitud que no estigui degudament justificada):
(1) Raons laborals: cal acreditar-ho amb el contracte de treball vigent (on consti quin és l’horari de la feina)
acompanyat de la comunicació de contractació laboral a “los Servicios Públicos de Empleo” o bé còpia de
l’alta a la Seguretat Social (mod. TA2).
(2) Raons mèdiques: cal acreditar-ho amb un certificat expedit per un centre oficial (INSS o Hospital) on es
justifiqui que la raó mèdica es veu agreujada en un torn determinat.
(3) Ser esportista d’elit: cal adjuntar fotocopia del BOE o del DOGC amb el nomenament.
Els estudiants que no puguin acreditar documentalment cap de les tres casuístiques anteriors podran,
igualment, informar de la seva preferència de torn, la qual es respectarà sempre que hi hagi places lliures en
el torn demanat.
Si el nombre de sol·licituds en un torn és superior a les places que es poden oferir, la matrícula es
formalitzarà en el torn que disposi de places. El criteri que s’utilitza per ordenar les sol·licituds en aquest cas
serà:
(1) Priorització dels estudiants que es trobin en les tres casuístiques especificades, i puguin acreditar-ho,
ordenats per ordre alfabètic.
(2) A continuació els alumnes que han manifestat la seva preferència de torn però no poden acreditar-lo
documentalment o es troben en situacions no recollides en les tres casuístiques especificades, ordenats
per ordre alfabètic.
(3) Els estudiants que no presentin sol·licitud de preferència de torn se’ls assignarà el torn d’ofici en funció de
les vacants que quedin disponibles.
(4) Lletra per establir l’inici de l’ordenació alfabètica que s’utilitzarà per assignar els torns, tal com es recull al
punt (1) i (2):

B

D’acord sorteig realitzat a la Junta Permanent del centre en sessió de data 11-06-2019 a les 13 h.
La sol·licitud de preferència de torn i dels documents de justificació, si s’escau, s’han de lliurar a
Gestió Acadèmica o al Punt d’Informació i Suport Logístic de la Facultat com a màxim el 17 de juliol de
2019 a les 12 h. Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap petició.

SOL.LICITUD DE TORN
Facultat: de Ciències de l’Educació

Titulació: 847. Grau en Educació Infantil

RECORDEU TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ: 17 DE JULIOL A LES 12 h

Assenyaleu la preferència de torn:
ο matí

ο tarda

ο no tinc torn preferent

DNI/Passaport

Telèfon

Cognoms

Nom

Adreça familiar

Codi postal

Població

Tipus de situació que motiva la vostra preferència de torn:
Raons laborals: cal acreditar-ho amb el contracte de treball (on consti quin és l’horari de la feina) acompanyat de la
comunicació de contractació laboral a “los Servicios Públicos de Empleo” o bé còpia de l’alta a la Seguretat Social
(mod. TA2).
Raons mèdiques (certificat expedit per un centre oficial –INSS o Hospital) on es justifiqui que la raó mèdica es veu
agreujada en un torn determinat.
Ser esportista d’elit (cal adjuntar fotocopia del BOE o del DOGC amb el nomenament)
Altres: especifiqueu motivació ___________________________________________________
Documentació aportada:

Signatura de l’alumne/a
Bellaterra, _______ de _________________________ de 2019

LLOC PRESENTACIÓ PETICIÓ:
- al Punt d’Informació i Suport Logístic de la Facultat, en horari de 9 a 18,30 h.
- a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació, en horari de 9,30 a 13,30 h.
Tenint en compte la data i hora màxima indicada a la part superior del document.

