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Benvolguts/Benvolgudes, 
 
Abans d’iniciar la matrícula, llegiu bé les indicacions que veureu a continuació, això us 
ajudarà a escollir els grups en funció de l’horari que preferiu. 
 
Quan us matriculeu ho haureu de fer tant de les classes magistrals com de les de seminaris, 
de tal manera que en funció del grup que escolliu sabreu des del primer dia quin serà el 
vostre horari. 
 
Per cadascuna de les assignatures de primer curs, heu de triar entre seminari/problemes 1 o 
seminari/problemes 2. 
 
 
A partir del dia en què us matriculeu, disposeu de 5 dies naturals (compten els dissabtes i 
diumenges) per fer totes les modificacions que considereu oportunes. A partir del 6è dia 
qualsevol modificació de matrícula, inclosos els canvis de grup, és necessari tramitar una 
modificació de matrícula i suposa el pagament de la taxa de de 27.27€. Per tant, vigileu que 
us matriculeu correctament dels grups per evitar haver de pagar per modificar-los.  
 
A la web de la Facultat podeu consultar els horaris 
 
Respecte les aules, tot i que en principi són definitives, us aconsellem que abans d’iniciar les 
classes consulteu l’aula per si hi ha hagut algun ajustament d’última hora. 
 
Aquest inici de curs atesa la situació excepcional que estem vivint amb motiu del COVID-19, 
les adaptacions concretes (presencial i virtual) per a cada assignatura s'informaran al 
començament de curs per part del professorat de cada assignatura i es recolliran en l’espai 
moodle. 
 
Aquestes condicions està previst mantenir-les, com a mínim, tot el primer quadrimestre, 
sempre i quan no canviï la situació. Per al segon quadrimestre hem d’esperar el 
desenvolupament inicial del curs 

 

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-canvi-grup/
https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/proc-canvi-grup/
http://www.fcep.urv.cat/ca/informacio-academica/calendaris-horaris/
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DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS DE MATRÍCULA 
 

1r Curs 
 

Grau de Pedagogia (1121) 
+ 

Grau d’Educació Social (1122) 
 

 

Magistral 1 
(matí) 

Seminari 1 

Seminari 2 

 
 
 

Codi Assignatura 

11214001 
11224001 Societat, Família i Educació 

11214002 
11224002 Processos i Contextos Educatius 

11214003 
11224003 

Aprenentatge i Desenvolupament de la 
Personalitat 

11214004 
11224004 Habilitats Comunicatives 


