ORIENTACIÓ A LA MATRÍCULA 2018-19

Crèdits mínims de matrícula. A partir de 2n curs no és obligatori matricular 60c. Per
una matrícula a temps complet, el mínim són 30 c. Només en el cas de sol·licitar beca
al MEC comprovar crèdits mínims a matricular.

Assignatures suspeses d’altres cursos. Si es tenen assignatures suspeses d’altres
cursos, valorar l’opció de no matricular 60c. nous, ja que si les assignatures suspeses
són bàsiques o obligatòries us haureu de matricular obligatòriament d’aquestes. A
més, cal revisar a la guia docent de les assignatures que es vulguin cursar, en l’apartat
corresponent a recomanacions, si s’indica que cal tenir coneixements de les
assignatures que es tenen suspeses.

Requeriments mínims assignatures d’idiomes. Tenir en compte els requisits
mínims de coneixement d’idiomes estrangers per fer la matrícula de les assignatures
d’idiomes del Grau de Turisme. No matricular-se de l’optativa, francès intermedi I, si no
s’han fet com a mínim 2 mesos de francès ni tampoc si s’ha estudiat francès durant
varis anys. No matricular-se de l’optativa, anglès intermedi si no es té un nivell B1,
però tampoc si es té un nivell superior al B2.
Nivells de referència de les assignatures de idiomes

2n curs del Grau (optatives):
Anglès Intermedi: B1.1
Francès Intermedi I: A1
3r curs del Grau (obligatòries)
Anglès Avançat: B1.2
Francès Intermedi II: A2

Escollir grups de pràctiques. És molt important la matrícula dels grups de
pràctiques, ja que s’ha d’assistir a l’horari del grup matriculat. L’assistència a un grup
que no correspongui amb el de matrícula no garanteix que s’avaluïn les pràctiques.
En aquest sentit, es poden fer canvis en la matrícula (per exemple, grups de
pràctiques) com a màxim en els 5 dies naturals posteriors a la data de matrícula.
Qualsevol canvi posterior requerirà presentar una sol·licitud a secretaria i implicarà el
pagament de les taxes corresponents de 27,27€.

Petició canvi de grup de pràctiques. En cas d’incompatibilitat horària amb el grup de
pràctiques matriculat i impossibilitat de canviar a un altre grup (perquè surt que no té
places vacants), cal presentar a secretaria, com a màxim en els 5 dies naturals
posteriors a la matrícula una sol·licitud de canvi de grup, indicant assignatura, grup
matriculat, grup al qual es vol anar i justificant de la incompatibilitat horària. No
s’acceptaran canvis de grup que no estiguin totalment justificats i no es pot garantir
que es concedeixi el canvi (encara que es procurarà trobar una solució). Qualsevol
canvi posterior, a aquest 5 dies, requerirà presentar una sol·licitud a secretaria i
implicarà el pagament de les taxes corresponents de 27,27€.

Mencions. Les assignatures de Gestió simulada d’empreses hoteleres i de taller de
disseny de productes turístics només es poden matricular en cas que es matriculin
totes les assignatures de la menció.

Orientació a la matricula (triar grups de pràctiques i assignatures a través de la
consulta dels horaris del curs 2018-19):
Mirar els horaris de la pàgina web de la Facultat en format pdf (un arxiu per cada
quadrimestre i curs). http://www.ftg.urv.cat/ensenyaments/grauenturisme/index.html
Cada assignatura es mostra en un color diferent per tal de facilitar la visualització.
En cas de caselles amb fons blanc indica que coincideixen en horari assignatures
diferents. Evitar que es donin aquests solapaments en la matrícula. En l’horari es
diferencien les hores de teoria (T) de les dels grups de seminaris/problemes (PS/PR) i
les de pràctiques de laboratori (PL).
Les assignatures i grups en les trobareu solapaments són:

2n curs:
Primer Quadrimestre: Alguns grups de pràctica de tècniques quantitatives amb

grups de pràctiques de tècniques d’informació geogràfica i turística (grups amb
el mateix número:1, 2 i 4)
Segon quadrimestre: Assignatura Fundamentals of cultural tourism amb el grup

3 de l’optativa francès intermedi I, parcialment.

3r curs:
Primer quadrimestre: Assignatures d’anglès avançat i francès intermedi II,

sol.lapament (grups amb el mateix número: els 1 totalment i els 2 parcialment)

4t curs:
Sortida El dia 27 de març de Fundamentals of cultural tourism, coincideix
amb classe de l’assignatura optativa Geografia dels assentaments rurals
i urbans
En el cas dels idiomes (francès i anglès), malgrat que en la matrícula consta un grup
de teoria únic per a tothom, l’horari de cadascú anirà associat al grup de pràctica que
matriculi. És a dir, si s'escull el grup 3 de pràctiques, l'horari real correspondrà a la
teoria i la pràctica del grup 3.

Decidir els grups de teoria i pràctiques de les diferents assignatures i evitar
solapaments d’horaris. Mirar-ho tant del primer quadrimestre com del segon. Recordeu
que un error en la matrícula que obligui a un canvi posterior de grup, més enllà dels 5
dies habilitats per fer-ho, comporta el pagament d’unes taxes addicionals.
Malgrat que els horaris setmanals solen ser bastant estables, comprovar totes les
setmanes del curs per evitar imprevistos en el desenvolupament del curs.
En cas de no fer un curs sencer concret, es recomana que en uns fulls a part (o a
l’ordinador) feu la simulació del vostre horari per setmanes. D’aquesta manera veureu
més clarament si hi ha possibilitats de solapament.

A la pàgina web a l’apartat de l’ensenyament trobaràs les dates i aularis dels exàmens
de segona convocatòria, Gener i Juny.

Horari assignatura Gestió Simulada d’Empreses Hoteleres
Malgrat que en l’aplicatiu de matrícula apareixen 2 grups, a efectes pràctics és un únic
grup i l’horari de l’assignatura no es desdobla. S’ha d’assistir a totes les hores que
surten a l’horari.

