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http://www.ub.edu/bellesarts
http://bonesarts.alumnatub.cat

QUÈ? Es tracta d’una simulació de matrícula, però sense limitacions de places ni pagament (el pagament es farà
en el període de matrícula). La preinscripció ÉS VINCULANT, per tant les assignatures que agafis seran les que tindràs
al curs 2012-2013.
QUI? És pels alumnes de llicenciatura que tenen previst fer alguna assignatura al curs 2012-2013.
PERQUÈ? Com que els recursos són limitats, la Facultat necessita conèixer les necessitats dels alumnes per poder
decidir quines assignatures queden amb docència, sense docència, i tancades al curs 2012-2013 a partir d’aquestes
necessitats reals dels alumnes i les disponibilitats de força docent que la Facultat pugui destinar; en comptes de criteris arbitraris.
QUAN? Del 27 de febrer al 4 de març de 2012.
COM? El procés serà el que coneixem tots: tindràs un torn (dia i hora) a partir del qual es podrà accedir al servidor.
Quan el servidor se’t obri podràs escollir les assignatures d’acord amb els horaris que, prèviament, t’hagis preparat,
però sense haver de fer horaris alternatius als que tenies pensat, ni patir pel temps, doncs ELS GRUPS NO TINDRAN
LÍMITACIÓ DE PLACES. Per triar horaris podeu fer servir els grups i horaris que es segueixen aquest curs.
I SI NO FAIG LA PREINSCRIPCIÓ? Podràs matricular-te en el període regular de matrícula, però només
podràs entrar en les assignatures i grups en que quedin places. En els grups sense docència segur que quedaran
places, però els que tenen docència pot passar que ja s’hagin emplenat amb els alumnes que han fet la preinscripció.
Per a qualsevol dubte:
(Bones Arts) bonesarts@gmail.com
(Cap d’Estudis) capest-bellesarts@ub.edu
(Secretaria) sec.ba@ub.edu

PERQUÈ SERVIRÀ LA PREINSCRIPCIÓ...
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.
.
.
..

Una vegada feta la preinscripció, la Facultat farà servir les dades per ajustar l’oferta d’assignatures
de llicenciatura a la demanda real dels estudiants:
Assignatures obligatòries: es mantindran els grups oberts*
Assignatures optatives vinculades al grau: es mantindran els grups oberts*.
Assignatures optatives amb més de 10 estudiants preinscrits: es mantindran obertes*, pot
reduir-se el nombre de grups a 1.
Assignatures optatives amb 6-10 estudiants preinscrits: s’estudiarà el cas amb el departament que la imparteix i es mirarà quina és la necessitat dels alumnes que la demanen, per decidir si
queden amb docència, sense docència, o extingides.
Assignatures optatives amb 5 o menys estudiants preinscrits: si no hi ha força docent per
impartir-les es tancaran.
La preinscripció és vinculant, per tant les assignatures que agafis seran les que tindràs al curs
2012-2013.
Només es permetran canvis, que es faran durant el període regular de matrícula:
Si hi ha un canvi d’horari que causa que se’t superposin assignatures.
Si un dels grups que has preinscrit es tanca.
*En qualsevol dels casos se’t notificarà per correuUB.

PREGUNTES QUE ENS HAN ARRIBAT
Tinc dubtes de quants crèdits pendents tindré al curs vinent... És preferible que matriculis alguna assignatura de més que no pas que et quedis curt. Si agafes més del compte en el període
de matrícula les podràs anul•lar.
En teoria acabo aquest curs, però em poden quedar una o dues pel curs vinent...
És la mateixa situació que l’anterior, preinscriu-te a aquestes assignatures per si un cas. Si al final no
les necessites les podràs anul•lar.
Tinc clar que al curs vinent em passaré a grau... No cal que preinscriguis, però indica-ho
en una enquesta que t’apareixerà al campus virtual.
Potser em passo a grau, però no ho sabré fins al juny... Preinscriu-te per si de cas, però
indica que potser et passes a grau a una enquesta que t’apareixerà al campus virtual.
Què passa si no faig la preinscripció? Podràs matricular-te en el període regular de matrícula,
però només podràs entrar en les assignatures i grups en que quedin places. En els grups sense docència segur que quedaran places, però els que tenen docència pot passar que ja s’hagin emplenat amb els
alumnes que han fet la preinscripció.
Per a qualsevol dubte:
(Bones Arts) bonesarts@gmail.com
(Cap d’Estudis) capest-bellesarts@ub.edu
(Secretaria) sec.ba@ub.edu

*Les assignatures que es mantenen obertes
podran tenir algun canvi d’horari.
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