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Reglament de matrícula Grau en disseny curs 2018-2019 
 
I. Matrícula d’estudiants de nou accés 

 

Dates i horari de matriculació 

Els estudiants de nou accés podran matricular-se seguint el calendari determinat pel 

sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya. La matrícula només es podrà realitzar 

presencialment a la Secretaria del Centre, en aquest termini i dins l’horari establert. Fora 

d’aquestes dates, l’estudiant perdrà la plaça assignada tal i com preveu la Preinscripció 

Universitària de Catalunya. 

L’horari de Secretaria per a la matrícula és de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, 

excepte el primer dia de matrícula (13 juliol) que serà de 8.30 a 19 h. 

 

 
Preinscripció Assignacions Matrícula 

Juliol 2018 del 5 de juny al 2 de juliol  

1a assignació 

11 de juliol  

Assignats en 1a preferència:  

del 13 al 18 de juliol  

2a assignació 
del 25 al 27 de juliol  

24 de juliol  

Setembre 2018 19 i  20 de setembre  
26 de 

setembre  
27 de setembre  

Octubre 2018 del 3 al 5 d'octubre 8 d'octubre  9 d'octubre  

 

Assignació d’horaris i grups 

L’assignació de l’horari de matí i/o tarda es realitzarà per estricte ordre de matriculació, 

segons la preferència marcada per l’estudiant en l’imprès de sol·licitud de matrícula, sempre 

i quan quedin places disponibles. 

En el cas que l’horari sol·licitat per l’estudiant no tingui places vacants, només podrà 

matricular-se en l’altre horari disponible.  
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Es podrà sol·licitar un canvi d’horari mitjançant una instància degudament 

justificada/documentada però només es podrà considerar si s’allibera alguna vacant. Tot i 

així, el Centre no podrà garantir el canvi en cap moment.  

Els estudiants no matriculats no tindran dret a presentar instància. 

 

Horaris*: 

Grups Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14:30 h. 

Grups Tarda: de dilluns a divendres de 15:30 a 21:00 h. 

* El Centre es reserva el dret d'efectuar modificacions en els horaris. 

 

Al finalitzar el període de matriculació el Centre es reserva el dret de poder realitzar 

reassignacions de grups i/o horaris en funció del número d’estudiants matriculats en cada 

grup.  

Prèviament a l’inici de les classes, la Secretaria del Centre farà públics els llistats 

d’estudiants amb l’assignació de grups. 

 

Abast de la matrícula 

La matrícula de primer curs és de 60 ECTS. 

 

II. Matrícula de 2n any i posteriors 
 

Calendari i procés de matriculació del curs 2018-2019 

- Matriculació: 27, 28, 29 de juny i 2 de juliol 

- Publicació de llistes provisionals: 6 de juliol 

- Reclamacions: 9 i 10 de juliol 

- Publicació de llistes definitives: 12 de juliol 

 

Dates i horari de matriculació 

Els estudiants de segon, tercer i quart curs podran matricular-se els dies 27, 28, 29 de juny i 2 

de juliol. La matrícula només es podrà realitzar presencialment a la Secretaria del Centre, 

en aquest termini i dins l’horari establert. Fora d’aquestes dates, el Centre es reserva el dret 
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de matrícula, així com d’assignació d’horari i grup i, fins i tot, d’acceptació de la sol·licitud de 

la matrícula.  

 

L’horari de Secretaria per a la matrícula és de 10 a 19 h.  

 

Oferta de grups prevista - curs 2018-2019 

> 2n curs:  

A les assignatures d’Iniciació als Projectes de Disseny I, Iniciació als Projectes de Disseny II, 

Expressió Gràfica I i Expressió Gràfica II, el Centre ofereix grups amb orientació als itineraris 

de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, Disseny d’Interiors, Disseny de Moda i Disseny 

Audiovisual.  

Els estudiants hauran de triar els grups d’aquestes assignatures (*) tenint en compte la 

següent oferta (previsió realitzada a partir del sondeig efectuat a finals de curs): 

- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: matí  
- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: tarda  
 

- Disseny d’Interiors: matí  
 

- Disseny de Moda: matí  
- Disseny de Moda: tarda 
 

- Disseny Audiovisual: matí  
 

(*) Aquestes assignatures no són vinculants per tal d’obtenir la menció al títol al finalitzar el 

Grau en Disseny. Es recomana consultar la taula de recomanacions per a la matrícula. 

 

> 3r curs: 

Els estudiants que hagin de triar assignatures dels itineraris formatius per al tercer curs, 

hauran de tenint en compte la següent oferta (previsió realitzada a partir del sondeig 

efectuat a finals de curs): 

- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: matí  
- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: tarda  
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- Disseny d’Interiors: matí  
 

- Disseny de Moda: matí  
- Disseny de Moda: tarda 

 

- Disseny Audiovisual: matí 
- Disseny Audiovisual: tarda  

 

 

> 4t curs: 

- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: matí  
- Disseny Gràfic i Comunicació Visual: tarda  

 

- Disseny d’Interiors: matí  
 

- Disseny de Moda: matí  
 

- Disseny Audiovisual: matí  
 

Assignació d’horaris i grups  

Els estudiants mantindran el mateix horari que en el curs anterior sempre i quan quedin 

places lliures i el Centre ofereixi grup en aquell horari. Si algun estudiant ho desitgés podria, 

mitjançant una instància, sol·licitar canvi d’horari en el moment de la matrícula. En aquest 

cas, se li efectuarà la matrícula mantenint l’horari inicial i un cop finalitzat el període de 

matrícula se li notificarà la viabilitat o no del canvi sol·licitat, en funció de la disponibilitat de 

places. 

Per al curs 2018-2019, en general,  s’ha establert un número d’estudiants per grup entre 13 i 

25. 

Un cop finalitzat el període de matriculació, el Centre es reserva el dret d’efectuar 

reassignacions d’horaris i/o grups per tal d’adequar el número d’estudiants a la oferta 

establerta.  

En aquest cas, les reassignacions es realitzaran tenint en compte l’expedient acadèmic dels 

estudiants i els següents criteris: 
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1.  El càlcul de la nota que s’utilitzarà per a les reassignacions, serà la mitjana 

ponderada considerant totes les assignatures cursades fins a la data i tenint en compte 

les següents consideracions: 

- Només es tindrà en compte la última qualificació obtinguda de cada assignatura 

cursada. 

- Assignatures no aprovades (suspens o NP) = 4 

- Assignatures aprovades  = la qualificació obtinguda 

- Assignatures amb Matrícula d’Honor = 11  

2.  A les assignatures de 2n curs “Iniciació als Projectes de Disseny I i II” i “Expressió 

Gràfica I i II” es donarà prioritat als estudiants que hagin escollit tots els grups amb la 

mateixa orientació d’itinerari. 

3.  A les assignatures de 3r i 4t curs es donarà prioritat als estudiants que vulguin seguir 

un itinerari conduent a una menció. 

 

D’altra banda, un cop finalitzat el període de matriculació, el Centre es reserva el dret de 

suprimir algun grup. En aquest cas, els estudiants afectats podran sol·licitar matricular-se en 

un altre grup i/o itinerari. 

 
Assignació de grups a estudiants repetidors d’assignatures 

Els estudiants repetidors d’assignatures podran escollir l’horari de les matèries a repetir 

sempre que quedin places disponibles i/o no s’alteri el número d’estudiants per grup.  

A les assignatures de 1r curs, tindran preferència en l’elecció del grup els estudiants de nou 

accés.  

A les assignatures de 2n, 3r i 4t curs, tindran preferència en l’elecció del grup els estudiants 

no repetidors.  

Un cop finalitzat el període de matriculació, el Centre es reserva el dret de reassignació de 

grup a alumnes repetidors d’assignatura.  
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Assignatures suspeses 

En cas de tenir assignatures suspeses, el Centre recomana prioritzar-ne la matrícula, tenint 

en compte que es podrà matricular un màxim de 72 ECTS anuals. 

 

Matrícula de TFG per estudiants repetidors de l’assignatura 

Donat que la publicació de les qualificacions de l’assignatura “Treball Final de Grau” és 

posterior al període ordinari de matrícula, els estudiants que la suspenguin i l’hagin de repetir, 

podran matricular aquesta assignatura en un període extraordinari de matrícula. 

En aquest cas, els estudiants interessats podran matricular-se únicament del TFG del 19 al 

23 de juliol. Fora d’aquest període no es podrà garantir plaça en aquesta assignatura. 

 
Publicació de llistes, revisió i reclamacions del període ordinari de matrícula 

Un cop finalitzat el període inicial de matrícula, el Centre farà públiques les llistes 

provisionals dels grups el dia 6 de juliol via e-mail. 

Els dies 9 i 10 de juliol es podran presentar reclamacions a Secretaria. Fora d’aquest període 

no se n’acceptaran més. 

Finalment, el 12 de juliol es publicaran les llistes definitives d’assignació de grups via e-mail. 

Passat aquest període ordinari de matrícula, el Centre es reserva el dret de realitzar 

modificacions. 

 
Estudiants amb estudis finalitzats que desitgin cursar crèdits optatius addicionals 

Un cop superada la totalitat de crèdits conduents a la titulació de Grau en Disseny, els 

estudiants poden sol·licitar cursar crèdits optatius addicionals per interès personal o per 

cursar una menció complementària. 

En aquest cas, els estudiants interessats hauran de sol·licitar-ne la matrícula a partir del 26 

de juliol, mitjançant una sol·licitud degudament complimentada. La resolució es valorarà a 

partir del número de places vacants en les assignatures un cop finalitzat el període ordinari 

de matrícula. 
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III. Matrícula de cursos d’anglès i de cursos RAC 
 

Matrícula de cursos d’anglès 

Els estudiants que desitgin cursar a BAU algun dels cursos d’anglès impartits per l’Escola 

d’Idiomes de la UVIC-UCC, podran matricular-se un cop publicada la oferta pel curs 18-19.  

 

Matrícula de cursos RAC 

Els estudiants que desitgin cursar algun dels cursos proposats per a la obtenció de crèdits 

RAC, podran matricular-se online un cop publicada la oferta pel curs 18-19. 

 

IV. Consideracions a tenir en compte 
Per formalitzar la matrícula és necessari estar al corrent de tots els pagaments del curs 

anterior. 

L’estudiant és responsable del seu expedient en tot moment; és doncs la seva obligació la 

supervisió dels crèdits (còmput, composició, ...) i dels requeriments necessaris per a 

l’obtenció del títol. 

Així doncs, l’estudiant és el responsable de la seva matrícula. L’estudiant comprovarà doncs 

totes les dades de la matrícula i la signarà donant així la seva aprovació.  

En cas que l’estudiant autoritzi una altra persona a formalitzar la seva matrícula, aquesta 

persona comprovarà i signarà la matrícula en qualitat de persona autoritzada, i l’estudiant en 

serà el responsable. La persona autoritzada haurà de presentar el full d’autorització de 

matrícula signat per l’estudiant interessat, juntament amb les fotocòpies dels dos DNI. 

 

Preu crèdit 

El preu per cada crèdit matriculat el proper curs 2018/19 és de 125 €. 

 

Clàusules 

Qualsevol aspecte que no estigui previst en aquesta normativa serà resolt per la direcció de 

BAU, Centre Universitari de Disseny. 
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Els drets de matrícula queden subjectes a les normatives internes del Centre i de la UVIC-

UCC.  

 

El Centre es reserva el dret de matrícula si considera que un estudiant no s’adapta a la 

filosofia del Centre o en dificulta el funcionament pedagògic  

 

 

BAU, Centre Universitari de Disseny 

Barcelona, 13 de juny de 2018 


