Què hem d’introduir?
Proposta d’assignatures a matricular a l’Escola

Proposta de reconeixements a l’Escola (precompromís)

Quan?
Primer Precompromís: durant el mes de Maig
(Consultar el calendari de mobilitat)
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Instruccions
Assignatures a
matricular a l’Escola

NOTA: només trobareu al desplegable les assignatures No
matriculades i les suspeses

• Heu d’indicar la vostra estada de mobilitat (Anual / Quadrimestral / Només TFG/TFM)
• Heu de seleccionar del desplegable les assignatures que voleu matricular i el grup que
voleu (especialment estudiantat de 4rt de GEC)

Precompromís de
Reconeixements

NOTA: - els camps són obligatoris
- al desplegable no apareixeran les assignatures que hagueu
marcat com a “matricular a l’Escola” a l’apartat anterior

• S’ha d’introduir cada proposta de reconeixement una a una i aquestes aniran apareixent a
la pantalla principal a mesura que les aneu introduint
• Recordeu que podeu fer diferents combinacions de reconeixements (1 assign > 1 assign
de l’Escola / 1 assign > 2 assign de l’Escola….)
• En cas que vulgueu indicar assignatures a cursar fora, però que no tenen reconeixement a
l’Escola, teniu al desplegable, una opció de “sense reconeixement-escreix”

Per a més información, consulteu les FAQ’s
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Estats del precompromís
de reconeixements
Pendent
d’Enviar
• Durant el període fixat, i mentre no “Envieu” el precompromís de
reconeixement, podreu Anul·lar les propostes que hagueu introduït i Introduir
noves propostes de reconeixements

Enviat
• Una vegada Enviat el vostre precompromís de reconeixement , el Cap d’Estudis pot:
• VALIDAR el vostre precompromís
• REBUTJAR el vostre precompromís
• Mentre el Cap d’Estudis no Validi o Rebutji el vostre precompromís, si encara esteu
dintre del període, podreu modificar el vostre precompromís i tornarà a l’Estat de
“Pendent d’Enviar”
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Estats del precompromís
de reconeixements
VALIDAT

NOTA: tot i estar validat, pot ser que tingueu propostes de reconeixements
REBUTJADES, aquestes les podreu tornar a proposar modificades en el
nou període de Setembre

• Si en global, reconeixeu 20 ECTS (estada quadrimestral) o bé 40 ECTS (estada
anual), el Cap d’Estudis VALIDARÀ el vostre precompromís. (No obstant, recordeu
consultar els requisits de les convocatòries de les beques per a saber el mínim de crèdits que heu de
reconèixer a l’Escola per a obtenir la beca)

• En cas que vulgueu introduir canvis posteriors, s’obrirà un nou període al
SETEMBRE per tal de modificar el precompromís, ANUL·LANT i INTRODUINT
noves propostes de reconeixements

REBUTJAT
• Si en global, no arribeu a 20 ECTS (estada quadrimestral) o bé 40 ECTS (estada anual)
reconeguts, el Cap d’Estudis ANUL·LARÀ el vostre precompromís i rebreu un e-mail per
tal que torneu a fer un nou precompromís amb noves propostes de reconeixements.
• Tindreu un període limitat per introduir de nou un nou precompromís per tal d’arribar al
mínim de crèdits reconeguts
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Terminis
Maig : Primer Precompromís

Finals de Juny: Resolució Cap d’Estudis

SETEMBRE (fins a un mes des de l’inici de l’Estada):
modificacions de precompromisos estades Q1/Anual

FEBRER: modificacions precompromisos estades de
Q2/Anual
Per a conèixer les dates concretes, consulteu el calendari de mobilitat
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