,

Facultat d’Educació

Guia per a alumnes de nou accés
•
•
•
•
•
•
•

Pla d’estudis
Informació per a la matrícula (Preu, Modalitats pagament, Bonificacions/Exempcions pagament,
Beques, etc.)
Graelles horàries de primer curs
Assignatures reconegudes per accés amb CFGS
Normativa Permanència
Calendari docència
Altres informacions d’interès

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Total de crèdits: 240 ECTS

Curs 2020-2021

Pla d’estudis del Grau de Pedagogia

Total de Crèdits 240
Branca de Coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Tipus
Formació bàsica (FB)
Obligatòria (OB)
Optativa (OT)
Pràctiques externes (PR)
Treball Final de Grau (TR)

1r curs
Codi
360708
360701
360702
360705
360699
360696
360700
360713
365667
360711

2n curs
Codi
360723
360706
360717
360709
360707
360718
360712
360703

3r curs
Codi
360720
360714
360715
360725
360710
360716
360721
360719
365668

TOTAL

BOE núm. 86 de 10/04/2012 - Resolució 4909 de 14 de març de 2012

Crèdits ECTS
60
123
27
18
12
240

Assignatura
Comunicació en Educació
Didàctica i Currículum
Història de l'Educació
Psicologia en Educació
Teoria de l'Educació
Antropologia Pedagògica
Diversitat i Educació
Estratègies i Recursos Didàctics
Professionalització i Sortides Laborals I
Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa

Crèdits Tipus Semestre
6
FB
1r
6
FB
1r
6
FB
1r
6
FB
1r
6
FB
1r
6
FB
2n
6
FB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
Total crèdits curs
60

Assignatura
Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital
Estadística Aplicada a l'Educació
Organització i Gestió d'Institucions Educatives
Pensament Pedagògic i Social Contemporani
Assignatures Optatives
Economia de l'Educació
Innovació i Desenvolupament Organitzatiu
Instruments i Estratègies de Recollida d'Informació
Pedagogia Social
Assignatures Optatives

Crèdits Tipus Semestre
6
OB
1r
6
FB
1r
6
OB
1r
9
OB
1r
3
OT
1r
6
FB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
6
FB
2n
6
OT
2n
Total crèdits curs
60

Assignatura
Diagnòstic i Orientació Educativa
Disseny i Avaluació de Processos d'Ensenyament i Aprenentatge
Formació a les Organitzacions
Política de l'Educació
Assignatures Optatives
Axiologia i Educació en Valors
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de la Formació
Intervenció Educativa per a la Inclusió Social
Models, Estratègies i Recursos per a la Inserció Professional
Professionalització i Sortides Laborals II

Crèdits Tipus Semestre
6
OB
1r
6
OB
1r
6
OB
1r
6
OB
1r
6
OT
1r
6
OB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
6
OB
2n
Total crèdits curs
60

4t curs
Codi
360724
360722
360726

Assignatura
Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d'Aprenentatge
Mediació i Conflicte
Pedagogia Internacional
Assignatures Optatives
360729 Pràctiques d'Implicació
360731 Treball de Fi de Grau

Crèdits Tipus Semestre
6
OB
1r
6
OB
1r
6
OB
1r
12
OT
1r
18
PR
Anual
12
TR
Anual
Total crèdits curs
60

Les assignatures optatives del grau de Pedagogia representen un total de 27 crèdits dels 240 que configuren el grau. L'estudiant
pot escollir entre una diversitat d'assignatures de tres crèdits. L'itinerari estàndard preveu que es cursin 9 crèdits a segons curs,
12 crèdits a tercer curs i 6 crèdits a quart curs. La tria d'unes o altres assignatures està en funció dels interessos i inquietuds de
l'estudiant i dels possibles àmbits d'acció professional en els què aquest vol inserir-se laboralment, tot i que el grau no contempla
mencions ni itineraris específics d'especialització.
Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat en el cas dels estudiants
que provenen de cicles formatius de grau superior reconeguts segons l'acord de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.
També hi ha la possibilitat de reconeixement acadèmic d'una part d'aquesta optativitat, fins a un màxim de 6 crèdits, en el cas
dels estudiants que realitzen alguna activitat que pot ser susceptible d'aquest reconeixement: la participació en activitats
institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats
organitzades pel centre.
Optatives
Codi
Assignatura
360737 Administració Pública, Planificació i Supervisió Educativa
364874 Anàlisi de Xarxes Socials en l'Àmbit Educatiu
360743 Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància
360734 Comunicació Didàctica i Animació de Grups
365666 Corporalitats i Pedagogia
361353 Creativitat i Innovació Educativa
361355 Disseny de Mitjans Digitals d'Ensenyament i Aprenentatge
360746 Educació Moral
360745 Educació No Formal
361263 Educació per a la Ciutadania
360748 Educació per a l'Equitat i Desenvolupament Humà
361271 Educació Superior
361269 Educació, Formació i Salut
360740 Filosofia de l'Educació
363097 Formació de Persones Adultes
360735 Formació del Professorat i Assessorament Didàctic
360747 Gestió Cultural
361270 Habilitats Socials en Educació
360741 Història de la Pedagogia Catalana
361262 Informàtica Aplicada a la Investigació Educativa
360732 Interculturalitat i Immigració
361357 La Cultura Digital i Visual en els Processos Socioeducatius
361267 Mediació Familiar
360744 Memòria Històrica i Pedagogia
360733 Multilingüisme i Educació
361265 Orientació i Gènere
361266 Orientació Personal i Professional
365262 Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives
361272 Resolució de Problemes Educatius a través de la Recerca Educativa
360742 Teories de l'Aprenentatge
361268 Trastorns de Desenvolupament i de Conducta
361264 Xarxes Socials en l'Àmbit Educatiu

Crèdits Tipus
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT
3
OT

Matrícula d’alumnes de nou accés
Ordre de matrícula
Formalització de la
matrícula
Documentació que
cal presentar
Matrícula
condicional com a
becari
L’establiment de la
matrícula condicional
com a becari, tal com
indica el nom, és només
una condició de
matrícula que es manté
fins a la resolució de la
beca general.

Preus de la matrícula

Modalitats de
pagament

Conseqüències de
l’impagament

Exempcions /
bonificacions

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota d’admissió a l’ensenyament. En cas d’empat
s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la
Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2020-2021 es començarà per la lletra E.
La matrícula es realitzarà on-line el dia i l’hora assignats.
La facultat es posarà en contacte amb els alumnes a principis de setembre de 2020 per indicar com
connectar-se.
Recorda que si no et matricules durant el termini establert perdràs la plaça assignada.
Consulteu http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/documentacio.html
Beca general - MECD
Acreditació de caràcter
econòmic

Beca Equitat

Per formalitzar la matrícula universitària com a becari condicional cal
sol·licitar com a mínim 10 dies abans de la matrícula la Beca general
atorgada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Termini aproximat: agost-octubre.
l’acreditació econòmica de l’AGAUR. Els becaris del curs anterior no cal
que demanin l’acreditació econòmica
La Beca Equitat suposa una minoració dels preus dels crèdits de grau
matriculats per primera vegada. Aquesta minoració serà diferent segons
el llindar de la renda en què estiguis situat. Per poder gaudir-ne has de
sol·licitar obligatòriament la beca general del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.
Termini aproximat: juliol-octubre.

Els preus per crèdit es determinen en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya i segons el
nivell de coeficient de l’estructura docent. Els nostres ensenyaments corresponen al coeficient A.
En un rebut únic en
El rebut de matrícula caduca al cap de 7 dies d’haver-se generat.
efectiu
En un rebut únic
Domiciliat en una de les entitats col·laboradores UB:
domiciliat
CaixaBank / BBVA / Banco Santander. Document d’autorització
3 terminis: el primer del 40 %, i dos del 30 % cadascun.
Fraccionat en efectiu a
terminis
7 terminis: el primer del 30 %, el segon del 20 %, i cinc del 10 % cadascun.
En mensualitats mitjançant un préstec AGAUR.
El primer rebut de matrícula caduca al cap de 7 dies d’haver-se generat; no us oblideu de pagar-lo. A
tots els rebuts caducats se’ls aplica un recàrrec del 5 % mensual.
És responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents.
L’estudiant pot consultar i pagar el rebuts a través del seu espai personal de MónUB.
Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en el Decret de preus els són d’aplicació les
exempcions i bonificacions que estableix la normativa estatal i que es recullen en l’esmentat Decret:
Família nombrosa
Matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat
Col·lectius d’especial protecció
En cap cas es poden aplicar altres exempcions que no siguin les que es recullen expressament en
aquesta normativa.

Horaris de primer curs 2020-2021
A conseqüència de la situació excepcional pel Covid-19, i per garantir les mesures dictades per les Autoritats
competents, la Programació del curs 2020-2021, serà:
Primer semestre – docència mixta
• Sessions a l’aula virtual, amb tot l’alumnat del mateix grup
• Sessions presencials , el grup es desdoblarà amb subgrups A i B (seminaris) amb la meitat dels alumnes, els qual assistiran
un dia a la setmana de cadascuna de les assignatures
Al inici del curs ja es comunicarà quin subgrup (seminari) s’ha assignat a cada alumne,
per consultat els dies presencials i virtuals podreu utilitzar el programa Chronos i/o consultar-ho al web
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/1072031/36

Setmanes Primer semestre
Del 28 de setembre al 2 d’octubre
Del 5 al 9 d’octubre
Del 13 al 16 d’octubre
Del 19 al 23 d’octubre
Del 26 al 30 d’octubre
Del 2 al 6 de novembre
Del 9 al 13 de novembre
Del 16 al 20 de novembre
Del 23 al 27 de novembre
Del 30 de novembre al 4 de desembre
Del 9 al 11 de desembre
Del 14 al 18 de desembre
Del 7 al 8 de gener
Del 11 al 15 de gener

Docència
Presentació professorat a l’aula virtual
Presencial - seminari
Aula virtual
Presencial - seminari
Aula virtual
Presencial - seminari
Presencial - seminari
Aula virtual
Aula virtual
Presencial - seminari
Aula virtual
Presencial - seminari
Aula virtual
Aula virtual

Segon semestre – segons l’evolució de la situació excepcional – presencial o mixta

Per tal de poder garantir les mesures de seguretat, l’alumnat s’ha de matricular de
totes les assignatures en un mateix grup

Grau de Pedagogia Primer curs

Grup Matí

Primer semestre
Dimarts
Dimecres

Horari

Dilluns

08.30 – 10.30

360702 Història de
l'Educació

360699 Teoria de
l'Educació

360702 Història de
l'Educació

360699 Teoria de
l'Educació

10.30 – 12.30

360705 Psicologia en
Educació

360701 Didàctica i
Currículum

360705 Psicologia en
Educació

360701 Didàctica i
Currículum

12.30 – 14.30

360708 Comunicació en
Educació

Horari

Dilluns

08.30 – 10.30

360696 Antropologia
Pedagògica

10.30 – 12.30

360711 Teoria i Pràctica
de la Investigació
Educativa

12.30 – 14.30

360700 Diversitat i
Educació

Dijous

Divendres

360708 Comunicació en
Educació

Segon semestre
Dimarts
Dimecres
360713 Estratègies
i Recursos Didàctics

Dijous

360696 Antropologia
Pedagògica

Divendres

360713 Estratègies i
Recursos Didàctics

365667
360711 Teoria i Pràctica
Professionalització
de la Investigació
i Sortides Laborals I
Educativa

365667
Professionalització i
Sortides Laborals I

360700 Diversitat i
Educació

Els alumnes que accedeixen amb el CFGS d'Integració Social tenen reconeguda l’assignatura 360705 Psicologia en Educació,
han de matricular les 2 optatives de 3 crèdits següents:
360743 Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància Grup MM
361269 Educació, Formació i Salut Grup MO

dt 12.30 – 14.30 h
dj 12.30 – 14.30 h

Els alumnes que accedeixen amb el CFGS d’Educació Infantil tenen reconeguda l’assignatura 360701 Didàctica i Currículum,
en la mateixa franja han de matricular l’assignatura de Segon curs
360706

Estadística Aplicada a l’Educació Grup M4

dt. i dj. 10.30 – 12.30 h

Grau de Pedagogia Primer curs

Grup Tarda

Primer semestre
Dimarts
Dimecres

Horari

Dilluns

15.30 – 17.30

360708 Comunicació en
Educació

360699 Teoria de
l'Educació

360708 Comunicació en
Educació

360699 Teoria de
l'Educació

17.30 – 19.30

360705 Psicologia en
Educació
360702 Història de
l'Educació

360701 Didàctica i
Currículum

360705 Psicologia en
Educació
360702 Història de
l'Educació

360701 Didàctica i
Currículum

19.30 – 21.30
Horari

Dilluns

15.30 – 17.30

360700 Diversitat i
Educació

17.30 – 19.30

360696 Antropologia
Pedagògica
360711 Teoria i Pràctica
de la Investigació
Educativa

19.30 – 21.30

Dijous

Segon semestre
Dimarts
Dimecres
365667
Professionalització i
Sortides Laborals I
360713 Estratègies i
Recursos Didàctics

Dijous

360700 Diversitat i
Educació
360696 Antropologia
Pedagògica
360711 Teoria i Pràctica
de la Investigació
Educativa

Divendres

Divendres

365667
Professionalització i
Sortides Laborals I
360713 Estratègies i
Recursos Didàctics

Els alumnes que accedeixen amb el CFGS d'Integració Social tenen reconeguda l’assignatura 360705 Psicologia en Educació,
han de matricular les 2 optatives de 3 crèdits següents:
360743 Aprenentatge en Entorns Digitals i Formació a Distància Grup TM
361269 Educació, Formació i Salut Grup TO

dt 19.30 – 21.30 h
dj 19.30 – 21.30 h

Els alumnes que accedeixen amb el CFGS d’Educació Infantil tenen reconeguda l’assignatura 360701 Didàctica i Currículum,
en la mateixa franja han de matricular l’assignatura de Segon curs
360706

Estadística Aplicada a l’Educació Grup T4

dt. i dj. 17.30 – 19.30 h

Reconeixement de crèdits per admissió a la universitat per a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior
segons l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona.

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL
Formació Bàsica de primer curs:
360705 Psicologia en educació de 6 crèdits
Obligatòria de quart curs:
360721 Intervenció educativa per a la inclusió social de 6 crèdits
Optatives:
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits

CFPSSCC0 – CFPS1753

PEDAGOGIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL
Formació Bàsica de primer curs:
360701 Didàctica i currículum de 6 crèdits
Optatives:
361269 Educació, formació i salut de 3 crèdits
361270 Habilitats socials en educació de 3 crèdits
360734 Comunicació didàctica i animació de grups de 3 crèdits
361266 Orientació personal i professional de 3 crèdits

CFPSSCB0

PEDAGOGIA

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA PER ALS ESTUDIS DE GRAU DE LA UB
(Aprovació CACG, 2 de març de 2012)

QUADRE RESUM

Condicions de matrícula i permanència
Primer any d’ingrés
Alumnes que accedeixen per primera vegada a estudis universitaris
Modalitat de temps complet

Modalitat de temps parcial

Matricular-se de: 60 crèdits
Crèdits mínims a superar a final de curs: 18 crèdits
Matricular-se de: 30 crèdits
Crèdits mínims a superar a final de curs: 6 crèdits

Alumnes que ja han iniciat estudis universitaris, inclosos els alumnes que ja tenen un títol universitari
Matricular-se de: entre 18 i 60 crèdits

Crèdits mínims a superar a final de curs: 50 % dels matriculats

A partir de la segona matrícula
Modalitat de temps complet

Modalitat de temps parcial

Matricular-se de: entre 46 i 60 crèdits (1)
Crèdits mínims a superar a final de curs: 50 % dels matriculats
Matricular-se de: entre 18 (2) i 45 crèdits
Crèdits mínims a superar a final de curs: 50 % dels matriculats

(1)

Excepcionalment, el cap d’estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits, mitjançant instància.
Consulteu https://www.ub.edu/portal/web/educacio/matricular-mes-de-60-i-menys-de-78-credits
(2)

Excepte si a l’alumne li queden menys de 18 crèdits per finalitzar l’ensenyament

Permanència
• Si l’estudiant vol matricular-se de crèdits obligatoris d’un curs superior, també s’ha de matricular dels crèdits
obligatoris pendents dels cursos inferiors (suspesos o no presentats)
• El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits de què
s’ha matriculat, no pot continuar en el grau
• Quan a un estudiant li quedin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, s’haurà de matricular de tots
Còmput de crèdits
Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats als efectes de permanència. Tampoc no es
tenen en compte en el nombre de crèdits que cal matricular

Límit de permanència en un ensenyament de grau
Modalitat de temps complet

Es considera modalitat de temps complet quan durant els cinc
primers anys de matrícula efectiva l’estudiant es matricula d’una
mitjana anual igual o superior a 46 crèdits

Màxim de 7 anys de matrícula efectiva per superar els estudis

Es considera modalitat de temps parcial quan durant els cinc
primers anys de matrícula efectiva l’estudiant es matricula d’una
mitjana anual igual o inferior a 46 crèdits

Màxim de 10 anys de matrícula efectiva per superar els estudis

Modalitat de temps parcial

Abandonament de l’ensenyament de grau
Es considera abandonament quan han transcorregut dos anys acadèmics sense que l’estudiant s’hi hagi tornat a matricular
Si l’estudiant vol ser readmès per continuar els estudis haurà de procedir segons la seva situació:
Si ha superat algun crèdit

Ha de sol·licitar la readmissió al degà de la Facultat mitjançant
una instància

Si no ha superat cap crèdit

Ha de sol·licitar plaça via preinscripció universitària

Alumnes en programes de mobilitat
L’estudiant estarà exempt de complir les condicions establertes en la normativa de permanència durant el curs acadèmic en què
cursi crèdits en una altra universitat.

Incompliment de les disposicions de permanència
L’estudiant haurà d’abandonar els estudis de grau quan no es compleixin les condicions de permanència establertes a:
• Condicions de matrícula i permanència
• Límit de permanència en un ensenyament de grau
Per continuar el seus estudis, haurà de sol·licitar-ho mitjançant una instància al degà de la Facultat, que emetrà una resolució
després d’escoltar la Comissió Acadèmica del centre i valorar la documentació justificativa.

Calendari de docència dels graus de la Facultat d’Educació – Curs 2020-2021
Jornada d’acollida per a l’alumnat matriculat de nou accés
28 i 29 de setembre de 2020

El programa de les sessions es publicarà al web de la Facultat

Docència del primer semestre
Inici de la docència: 28 de setembre de 2020

Finalització de la docència: 15 de gener de 2021

Sol·licitud d’avaluació única

Fins al 28 d’octubre de 2020

Període d’avaluació en el supòsit d’avaluació única o
tancament de l’avaluació continuada

Del 18 al 25 de gener de 2021

Reavaluació

Del 22 al 26 de febrer de 2021

Docència del segon semestre
Inici de la docència: 15 de febrer de 2021

Finalització de la docència: 4 de juny de 2021

Sol·licitud d’avaluació única

Fins al 5 de març de 2021

Període d’avaluació en el supòsit d’avaluació única o
tancament de l’avaluació continuada

Del 7 al 14 de juny de 2021

Reavaluació

De l’1 al 7 de juliol de 2021

Sistema d’avaluació
Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (art. 10.1 de la Normativa reguladora dels plans docent de les
assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf ). En el cas que
un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En el pla
docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d’aquestes dues modalitats.
L’estudiant que vulgui sol·licitar l’avaluació única ha d’emplenar aquest formulari

Adreces i informacions d’interès
Facultat d’Educació
Informació del grau d’Educació
Social
- Pla d’estudis
- Calendari acadèmic
- Horaris i aules
- Plans docents
- Pràctiques
- Altres
Beques i ajuts per a estudis de
grau
- Acreditació econòmica AGAUR
- Beca Equitat
- Beca general - MECD
Decret de preus
Deduccions de matrícula
Pagament de la matrícula
Documentació per a la matrícula

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/

Espai d’estudiants (MónUB)

http://www.ub.edu/monub/

www.ub.edu/grau-pedagogia

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/index.html
http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html
http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html
http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/documentacio.html

La campanya dissenyada pel curs 2020-2021 incorpora importants canvis
respecte a campanyes anteriors.
Aquests canvis, pretenen oferir al col·lectiu d'estudiants un entorn el més segur
possible a l'hora d'acudir a qualsevol punt d'emissió del carnet.

Carnet UB
(TUI)

Els objectius principals que es persegueixen són els següents:
Màxima seguretat en els espais físics d'atenció a l'alumne
Evitar aglomeracions al voltant dels punts d'emissió del carnet
Evitar les esperes i la formació de cues
Com s'obte?
A partir de l'1 d’octubre la Universitat de Barcelona implementarà un sistema
electrònic de cita prèvia, de tal manera que sigui obligatori per part dels
estudiants realitzar una reserva per ser atesos en qualsevol dels punts d'emissió
del carnet.
Per fer la reserva caldrà triar en primer lloc un punt d'emissió, i tot seguit una
data i hora determinades dins de les que quedin lliures per a aquest punt.
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat-tui-2020-21.html
Configuració: https://www.ub.edu/portal/web/iub/wifi-o-eduroam

Accés al correu electrònic i al
Wi-Fi UB

A l’apartat d’usuari, cal introduir la primera part del correu UB seguit de
.alumnes.
Exemple: alumne123@alumnes.ub.edu
Usuari: alumne123.alumnes
La contrasenya serà la mateixa que per accedir al Campus Virtual o al MónUB.
Com puc saber el meu correu?
Entra a MónUB.
Identifica’t amb l’identificador de la matrícula de quatre dígits i valida.
Ves a «Qualificació i expedient»: hi trobaràs la teva adreça de correu electrònic.

