INSTRUCCIONS MATRÍCULA DEL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
ASSIGNATURES AMB PARTICULARITATS DE PRIMER- CURS 2020/2021
IDIOMA C1 I C2
L’assigna el/la tutor/a a les tutories prèvies a la matrícula
101468 Idioma C per a traductors i intèrprets C1 (àrab) = És imprescindible
l’assistència a classe des de el primer dia de docència, tot i que hi hagi algun tràmit
que no us permeti matricular (en aquest cas, us heu de posar en contacte amb
Gestió Acadèmica).
101281 LLENGUA CATALANA
101282 LLENGUA CASTELLANA
101283 IDIOMA CATALÀ
L’assigna el/la tutor/a a les tutories prèvies a la matrícula
 Els estudiants que han de fer 101281 Llengua catalana 1 i 101282 Llengua
castellana 1, han d’agafar el mateix grup. Exemple: 101281 (grup 1) i 101282
(grup 1)
 Els estudiants que han de fer 101283 Idioma català 1 (grup 1), s’han de
combinar entre els (grups 4, 5 i 6) de 101282 Llengua castellana 1.
o 101283 Idioma català 1 (grup 1): (PRIMER SEMESTRE) = dilluns 13:3015:00h i dimecres 14:30-16:00h. (SEGON SEMESTRE) = dilluns 10:4513:00h
o 101282 Llengua castellana 1 (grup 4, 5 i 6): (PRIMER SEMESTRE) =
dilluns i dimecres 9:30-11:00 . (SEGON SEMESTRE) = divendres 11:3013:45h.
Els estudiants que han de fer l’assignatura 101283 Idioma català (grup 1) són
aquells que procedeixen d’altres comunitats autònomes o d’altres països. Els
estudiant que en el moment de la matriculació faci menys de 4 anys que resideix en
un territori en què el català sigui llengua oficial (Catalunya, Andorra, Comunitat
Valenciana (oriental) o a les Illes Balears), així com els alumnes que no han estat
escolaritzats durant un mínim de 6 anys en Catalunya.

N:\02-Afers de Programació Docent\2-Programació docent\2.1-Planificació (deganat)\4-Instruccions de matícula\Instruccions de matrícula 20202021

101483 INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ I LA INTERPRETACIÓ
Hi ha 6 grups. Els grup 1, 2, 3, 4 i 5 fan docència en català. L’únic grup que fa docència en castellà
és el 6 (aquest grup és per estudiants que arriben d’altres comunitats i d’intercanvi).
ATENCIÓ: Aquells estudiants que han de fer el curs de propedèutic. Han de lliurar l’imprès
d’inscripció i el resguard del pagament al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de
Traducció i d’Interpretació (SLIPI-FTI) abans de l’inici del curs, o bé enviar-ho a la següent adreça
de correu electrònic: documentacio.matricula.fti@uab.cat
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