NOU PROCÉS de PREMATRICULACIÓ i TUTORIES
A partir d’aquest semestre el procés de prematrícula i tutories de
prematrícula canvia totalment. Adoptarem el mètode telemàtic de
prematrícula de la UB i això ens obliga a modificar tot el procés de tutories
associades. A continuació detallem els principals canvis i recomanacions.

Procés de prematrícula:
• A cada estudiant se li assignarà un dia i hora per començar a fer la
prematrícula i que vindrà determinat per un llistat de número
d’ordre. Podeu començar a prematricular més tard del dia/hora
assignats, però estareu perdent el vostre ordre de la llista.
• Podreu fer la vostra prematrícula fins el dia/hora del tancament del
procés (es preveuen 3 dies). La prematrícula la fareu de forma
telemàtica i l’assignació de grups tindrà lloc al moment. A mida que
es vagin tancant els grups/torns, aquests desapareixeran de l’oferta.
• Un cop acabada, no es podran fer canvis mentre el període de
prematrícula estigui obert. Els canvis es demanaran (de forma
justificada) en el període posterior de reclamacions/incidències.
• Els torns de les assignatures pràctiques (laboratoris i DocQui) que
escolliu hauran de ser tots de matí o tots de tarda.
• Els grups de les assignatures de teoria matriculades per primer cop
seran obligatòriament de la franja contrària. Les optatives NO
estaran subjectes a aquest control. NO s’exercirà cap control horari
per les matriculades per segona vegada o més i recau sobre vosaltres
la responsabilitat de contrastar horaris.
• Si per qüestions de feina feu el recorregut curricular lent (tot pel matí
o tot per la tarda), prematriculeu els torns de pràctiques en la franja
desitjada i en el període d’incidències canviarem els torns de teoria.
• Haureu de prematricular obligatòriament les assignatures suspeses
amb anterioritat. No podreu matricular-ne de més de 3 semestres
consecutius.
• Pels estudiants de 2n semestre, els torns de Recursos Informàtics
tindran la mateixa franja horària que els de les assignatures MatII,
FisII i QBII.
• L’estudiant tindrà accés a matricular fins a 36 crèdits tot i que la
recomanació és de no excedir els 30 crèdits per semestre.
• IMPORTANT: ens reservem la possibilitat de “moure” a posteriori
estudiants entre torns de pràctiques però sempre conservant la franja
horària (matí o tarda). Aquesta redistribució es farà en els següents
2-3 dies de la prematrícula. Consulteu el vostre expedient alguns dies
després per veure si us ha canviat algun torn de pràctiques.
• IMPORTANT: en el moment de la prematrícula heu de tenir
previstes i pensades diverses opcions d’assignatures, horaris i torns.

Tutories de fi de semestre:
• S’amplia el període de tutories a pràcticament 4 setmanes i
coincidirà amb la darrera setmana lectiva i el període d’exàmens.
• Malgrat que no coneixereu encara cap qualificació, haureu de
reflexionar amb el tutor sobre les diferents opcions de prematrícula
en funció de les que acabareu aprovant/suspenent, els horaris, etc.
• Els tutors us faran recomanacions sobre combinacions d’assignatures
que s’han d’evitar. Seran recomanacions, a partir d’aquí vosaltres
assumiu la responsabilitat del que acabeu escollint.
• IMPORTANT: haureu de dir quines assignatures pràctiques teniu
intenció de fer i la preferència matí/tarda per fer-les (no es sabran
encara ni torns ofertats ni professorat). Entenem que en alguns cops
dependrà finalment del que aproveu o no, però ens permetrà fer una
primera previsió de torns. En el cas dels laboratoris amb oferta en
anglès, es demanarà si hi esteu interessats. Escollir torns en anglès
tindrà avantatges a l’hora de fer l’assignació final.
• IMPORTANT: es demanarà que, si és el cas, aporteu a secretaria el
document que justifiqui preferència a la llista d’ordre (contracte
treball, etc.) abans d’acabar el període de tutories. En cas de no
aportar-lo en el termini establert, no tindreu preferència.
• IMPORTANT: qui no faci la tutoria presencialment anirà al final de
la llista d’ordre.

Llistat amb número d’ordre:
Per confeccionar la llista del número d’ordre s’establiran els següents
criteris en seqüència jeràrquica:
1. Estudiants que els hi queden 30 ECTS o menys.
2. Estudiants amb preferència (feina, situacions especials).
3. Resta d’estudiants: aplicació del coeficient que surt de la mitjana
entre el rendiment acadèmic (quocient de semestres aprovats
respecte a semestres matriculats) i l’expedient acadèmic.
4. Un últim bloc d’estudiants que NO han fet tutoria (dins aquest grup
aplicarem el criteri del coeficient de rendiment i expedient anterior).
Els estudiants de nova entrada al primer curs es matricularan al
juliol/setembre a secretaria i estaran al llistat del febrer conservant
l’ordre d’entrada.
La llista d’ordre es publicarà en versió provisional la setmana posterior
a la finalització del període de tutories, i es donaran 4-5 dies per
resoldre incidències. Després d’aquest període es publicarà la llista
definitiva, on a banda del número d’ordre s’establirà el dia i hora del
període de prematrícula.

Calendari:
28 Maig – 22 Juny. Tutories i acreditació de documentació per preferència.
29 Juny: publicació llista de número d’ordre provisional
2-6 Juliol: període de reclamacions
9 Juliol: publicació llista definitiva amb dia i hora de prematrícula.
23-25 Juliol: prematrícula.
26-27 Juliol: redistribució de torns de pràctiques.
7 Setembre: límit d’incidències i reclamacions.

