
INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA  
[Quadrimestre Primavera 2007-2008] 
 
La matrícula es porta a terme pel procediment d'automatrícula i d'acord amb l'ordre de matrícula 
publicat a la cartellera i a la Web de l'Escola a partir del dia 4 de febrer, exceptuant els estudiants de 
fase selectiva que treballen i que poden avançar la seva matrícula si acrediten documentalment la 
seva condició de treballadors (vegeu Calendari i Documentació).  
 
Durant els dies de matrícula no s'acceptaran excepcions a la Normativa que no siguin 
prèviament aprovades després de fer la instància oportuna. Es per això molt important que llegiu 
acuradament aquest document   i que presenteu la corresponent sol·licitud d’excepció a la Normativa 
o a les Recomanacions/Requisits si ho considereu oportú, entre els dies 29 de gener i 8 de febrer 
de 2008 inclòs, fins a les 13:00 hores. 
 
ATENCIÓ: La matrícula que s'efectua en aquest procés s'entén com a definitiva i no es pot 
modificar posteriorment excepte en el cas que es produeixin variacions en els horaris. Abans 
de la matrícula cal conèixer els horaris de les diferents assignatures.  
 
Novetat en els horaris: Aquest any s’implementa en el SIA (Sistema d’Informació Acadèmica amb 
accés des de la web) un aplicatiu d’horaris “a la carta”. Aquest aplicatiu us permet preparar amb 
antelació unes quantes combinacions horàries que us vagin be. Aquesta aplicació estarà operativa en 
els ordinadors de matrícula perquè pugueu consultar-la cas de que ho necessiteu. 
 
En la titulació d'Indústries Agràries i Alimentàries, continua la renovació de la metodologia docent en 
el marc del Pla Pilot de la Generalitat de Catalunya per a l'adaptació de les titulacions a l'Espai 
Europeu d'Educació Superior i que enguany ja ha fet tot el cicle de tres anys. Aquesta titulació 
d'Indústries permet als estudiants obtenir, a més del títol homologat pel Ministeri, un títol propi de la 
UPC.  
 
FASE SELECTIVA: 
 
Continua vigent la docència de fase selectiva que serà duplicada en els 2 quadrimestres, quedant 
com a continuació s’especifica. En el quadrimestre de tardor es cursarà el 1er quadrimestre en horaris 
de matí, i el 2on quadrimestre en horaris de tarda principalment, havent-hi alguna excepció (veure 
horaris). En el quadrimestre de primavera s’impartirà el 2on quadrimestre en horari de matí i el 1er en 
horari de tardes.  
 
Els estudiants matriculats per ‘via lenta’ podran sol·licitar dintre del termini de sol·licituds d’excepció 
a la matrícula (del 26 de juny al 6 de juliol) matricular-se d’assignatures de 2on Q malgrat no hagin 
superat o matriculat totes les de 1er. No obstant no es podrà matricular de Tècniques de 
Representació sense haver superat Sistemes de Representació, i Anàlisis químic sense haver cursat 
Química (Ind) o Química Agrícola (Agro i Horto).  



BLOC CURRICULAR I (TRONCALS I OBLIGATORIES) 
En la matrícula de les assignatures troncals i obligatòries, es recomana que els estudiants triïn 
sempre el mateix grup de pràctiques per evitar solapaments en els horaris.  
 
BLOC CURRICULAR II (assignatures Optatives i de Lliure elecció) 
Només podran cursar assignatures optatives d'un pla d'estudis els estudiants que cursin aquell pla 
d'estudis . Els estudiants de les altres titulacions no les podran fer, ni com a lliure elecció, si no és 
mitjançant una autorització expressa del Director de l'Escola (caldrà presentar una sol·licitud prèvia a 
la matrícula).  
Les assignatures optatives s’organitzen per blocs per tal de compatibilitzar els horaris. Això implica 
que les assignatures que pertanyen en un mateix bloc comparteixen horari de teories i/o pràctiques i 
amb tota seguretat que comparteixen horaris d’examen. Així doncs per tal de procedir a l’elecció de 
les assignatures optatives l’estudiant haurà de considerar que:  

1. Totes les assignatures d’un bloc tenen un horari superposat i, per això, els estudiants 
només poden matricular una assignatura d’entre totes les ofertes en un mateix bloc.  

2. En la matrícula de les assignatures optatives és possible triar grups diferents al de les 
troncals i obligatòries, però l’estudiant haurà d’assegurar-se de no tenir solapaments en 
els horaris de pràctiques. 

3. L’estudiant en el moment de la matrícula cal que analitzi els horaris i s’asseguri de que 
podrà fer el seguiment de la docència de manera responsable.  

 
 
L’oferta d’optatives es divideix en aquelles que es cursen anualment i les que ho fan bianualment 
(només un de cada dos anys). L’oferta d’optatives bianuals per aquest quadrimestre és: 
 
 

ASSIGNATURA ESPECIALITAT QUAD. 
DISSENYS EXPERIMENTALS AHI 6 
MICOLOGIA I 4 
 
 
Novetat ofertes ALE: L’oferta d’assignatures de lliure elecció (ALE’s) de l’ESAB s’amplia amb dues 
assignatures en llengua anglesa i dues assignatures “de Campus”. 
 
El conjunt d’ALE’s amb docència al Campus i vinculades a l’ESAB són: 
 

ASSIGNATURA CODI UPC QUADRIMESTRE 
Com trobar i gestionar informació científica i tècnica   per a 
l’elaboració projectes (Campus: Coordina ESAB) 

51560 
Primavera/Tardor 

Dibuix, Enginyeria i CAD  Primavera/Tardor 
Agriculture and Society (Llengua anglesa)  Primavera 
Complements de Fisicoquímica (només Indústries)  Primavera 
Complements de Fisiologia Humana (només Indústries)  Primavera 
Educació i participació ambiental. Itinera (Campus: Coordina 
EPSC) 

51327 
Primavera 

Física i sistemes vius  Primavera 
Introducció al món del treball (Campus: Coordina EPSC) 51561 Primavera 
 
 
 
 
 
 



ORGANITZACIÓ DELS DIFERENTS QUADRIMESTRES: 
 
PRIMER QUADRIMESTRE: 
Es continua oferint la docència de segon quadrimestre repetida íntegrament al llarg del primer 
quadrimestre. Aquesta repetició es farà principalment en horari de tarda i amb els següents grups: 
 

Titulació Teoria Pràctiques 
Explotacions Agropecuàries + 
Hortofructicultura i Jardineria 

1 1  (1AH1) 

Indústries Agràries i Alimentàries 1  1 (1I1) 
 
SEGÓN QUADRIMESTRE: 
En les tres titulacions, la docència només tindrà horari de matí i s’establiran els següents grups: 
 

Titulació Teoria Pràctiques 
Explotacions Agropecuàries 1 1  (2A1) 
Hortofructicultura i Jardineria 1 2  (2H1-2H2) 
Indústries Agràries i Alimentàries 1 1  (2I1) 
 
QUART QUADRIMESTRE: 
Troncals i obligatòries 
 

Titulació Teoria Pràctiques 
Explotacions Agropecuàries 1 1 (4A1) 
Hortofructicultura i Jardineria 1 2 (4H1-4H2) 
Indústries Agràries i Alimentàries 1 2 (4I1-4I2) 
 
SISÈ QUADRIMESTRE: 
Troncals i obligatòries 
 

Titulació Teoria Pràctiques 
Explotacions Agropecuàries 1 1 (6A1) 
Hortofructicultura i Jardineria 1 2 (6H1-6H2) 
Indústries Agràries i Alimentàries 1 1 (6I1) 
 
Tant a 4er com a 6è quadrimèstre s’oferten optatives comunes a varies especialitats. En aquest cas, 
la nomenclatura del grup respon a (QEG) on Q és el quadrimestre, E les diverses especialitats on es 
cursa l’optativa (AH, AI, HI o AHI) i G el número de grup obert. 
 
LÍMITS DE MATRICULA PER ESTUDIANTS AFECTATS DE PARÀMETRE ALFA 
Continua aplicant-se la següent limitació: Quan el paràmetre de rendiment acadèmic d’un estudiant 
sigui inferior a 0,5, en el període lectiu següent en el que es matriculi, el nombre de crèdits que podrà 
matricular quedarà limitat al que s’indica a la taula adjunta. 
 

Rendiment α Nombre màxim de crèdits 
0,4-0,49 33 
0,20-0,39 27 
0,00-0,19 21 
 
Aquesta mesura no s’aplicarà a l’estudiant que li falti matricular-se, per a completar els estudis, d’un 
nombre de crèdits igual o inferior al màxim de què pot matricular-se en un any acadèmic. Aquesta 
exempció no s’ha d’aplicar si de la matrícula que realitza l’estudiant es desprèn la impossibilitat real 
d’acabar els estudis aquell any acadèmic. 


