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Criteris per establir l’ordre de matrícula dels estudis gestionats per la 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 

L'estudiantat de grau i màster es matricula cada quadrimestre en les dates establertes al 
calendari acadèmic de la Facultat seguint l'ordre que es calcula segons els criteris que es detallen 
a continuació. 

L'ordre de matrícula només es calcula per als estudiants i les estudiants que han estat  
matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'ha de matricular quan tots aquests ho hagin fet, 
l'últim dia. Per qualsevol excepció cal adreçar-se al coordinador o coordinadora de la titulació. 

Per l’estudiantat de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no té en compte el resultat 
de les reavaluacions del quadrimestre en curs. 

Definicions: 

CM: Nombre de crèdits de les assignatures qualificades en els dos últims quadrimestres. 

CA: Nombre de crèdits de les assignatures aprovades en els dos últims quadrimestres. Només 
es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5. 

NM: Nota mitjana de les assignatures cursades en els dos últims quadrimestres, ponderada pel 
nombre de crèdits. 

Pel càlcul de CM, CA i NM es tenen en compte les assignatures del pla d’estudis, les pràctiques 
curriculars i el treball de fi d’estudis. 

En el cas d’estudiants que només han cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, 
el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes 
del càlcul de CM, CA i NM.  

Criteris per establir l'ordre de matrícula 

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són: 

1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals. 

2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de 
CA. 

3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran 
d'NM. 

La Facultat pot establir bonificacions en l’ordre de matrícula per l’estudiantat que participa als 
òrgans de govern i comissions, i/o en activitats de suport a la docència. 

 

 


