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1. L’Escola Universitària d’Informàtica

1.1. Com s’organitza
1.2. Els estudis
1.3. Les Beques i els programes d’intercanvi
1.4. L’agenda
1.5. Els serveis
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Salutació del director
Com cada any, segons manen els costums i com a director d’aquesta escola, em d
a vosaltres, alumnes de nou accés, alumnes que no sou novells, professors i p
d’administració i serveis per fer-vos unes petites reflexions.

En primer lloc, voldria aconsellar als alumnes de nou accés que exploteu totes les pos
que us pot donar la universitat, ja que és un bon exercici del qual traureu rendiment
de la vida.

Per a aquells que acabeu aquest any, recordar-vos que la formació no acaba aquí,
cal tenir present que la formació continuada és obligada per a aquelles profession
tecnologia evoluciona a un ritme frenètic, com és la nostra.

Per alumnes que no sou novells, però no acabeu aquest any, us animo a estudiar p
finalitzar com més aviat millor, ja que el món laboral us espera “amb candeletes”.

Per als professors, dir-vos que continueu desenvolupant amb entusiasme la labor
amb aquest bon nivell que us caracteritza professionalment i humanament.

Per al personal d’administració i serveis, sense el qual aquest centre no podria fun
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us encoratjo que mantingueu la qualitat de servei que us caracteritza dins la universitat.

I per acabar, voldria animar la resta de l’equip de direcció de l’escola, sense el qual la meva
responsabilitat seria impossible de dur a terme, a mantenir viu el seu entusiasme.

Un cop finalitzada aquesta part de reflexions i encoratjaments a la nostra comunitat, voldria
recordar-vos que aquest any celebrem el 10è aniversari de l’escola, fet que ens omple de
satisfacció.

Jordi Roig de Zárate
Director
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La història del centre
L’Escola Universitària d’Informàtica es va crear a la Universitat Autònoma de Barc
pel Decret 259/1988 de 12 de setembre (DOGC núm. 1051 de 3.10.88), i va iniciar le
activitats acadèmiques el curs 1988/89. 

Des del curs 1988/89 fins al 1992/93, es va ubicar al carrer de la Creueta núm. 90 de S
El curs 1993/94 va iniciar les activitats acadèmiques, instal·lada al carrer dels Empri
22 de Sabadell.
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Enguany serà el desè curs acadèmic que s’impartirà docència. La nostra història com a centre
és breu, només hi ha hagut set promocions de titulats.

La reforma de plans d’estudis, que es va implantar en la seva totalitat a l’escola el curs
1992/93, suposà el canvi de l’antiga diplomatura d’Informàtica en les especialitats
d’Informàtica de Gestió, Suport de Sistemes i Sistemes Físics, a les noves titulacions
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Resolució 957, de 16.11.92 BOE 13.01.93)
i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Resolució 959, de 16.11.92 BOE 13.01.93).

Pel que fa a la progressió d’alumnes, l’any 1988 se’n van matricular 220, xifra que no ha
deixat de créixer fins a arribar als 1.000 alumnes el curs 1997/1998.
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1.1. Com s’organitza

El nostre reglament i els òrgans de govern

El Claustre 

El Claustre de l’Escola és l’òrgan màxim de representació del centre i les seves de
són vinculants per a tots els membres de l’escola. El Claustre de l’Escola està form

a) El director del centre, que el presideix.
b) El secretari del centre que també ho serà del Claustre. 
c) Tots els professors amb dedicació a temps complet i que imparteixin l’equivalent a

crèdits anuals de docència al centre, i una representació del professorat amb ded
temps parcial igual a un professor per a cada dedicació a temps complet de doc

d) Una representació dels becaris que imparteixen docència al centre igual a un be
a cada dedicació a temps complet de docència.

e) Una representació dels estudiants de l’escola.
f) Una representació del Personal d’Administració i Serveis.

Són funcions del Claustre:

a) L’elecció del director.
b) L’elaboració, aprovació i modificació si s’escau, del Reglament de l’Escola. 
c) L’elaboració de les línies generals d’actuació de l’escola. 
d) La supervisió de la gestió dels òrgans de govern de l’escola.

La Junta

La Junta d’Escola, delegada del Claustre, és l’òrgan ordinari de govern i gestió del 
La Junta d’Escola està formada per: 

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 13
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a) El director i els membres del seu equip de govern.
b) Una representació de professors distribuïts de la forma següent: un representant per

departament i, per a aquells departaments amb més de vint professors a temps complet
al centre, un representant per unitat o àrea de coneixement que tingui docència al centre.

c) Els coordinadors de titulació.
d) Una representació dels estudiants igual a dos terços de la representació total del professorat

de l’apartat b. La distribució d’aquesta representació serà fixada conjuntament per la
Junta d’Escola i el Consell d’Estudiants de l’Escola. 

e) Una representació del personal d’administració i serveis, igual a una cinquena part del
total de membres de l’apartat b.

f) L’administrador del centre. 
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Són funcions de la Junta d’Escola: 

a) Vetllar per l’execució de la política d’actuació del centre, particularment pel que fa
docència. 

b) Aprovar anualment els plans docents. 
c) Promoure l’elaboració dels plans d’estudis. 
d) Coordinar les activitats realitzades en el si del centre. 
e) Elaborar i aprovar el pressupost de l’escola.
f) Crear les comissions delegades que consideri necessàries per al bon funcionam

centre. 
g) Conèixer i aprovar les propostes d’acords de col·laboració, intercanvi i connex

l’escola amb altres organismes docents o professionals. 
h) Conèixer i supervisar l’actuació de l’equip de govern de l’escola. 
i) Conèixer l’activitat investigadora dels membres dels departaments que impart

docència al centre.
j) Donar als departaments el contingut de les assignatures que s’han d’impartir. 
k) Conèixer l’avaluació periòdica dels professors i elevar a la Junta de Govern els ca

conflicte. 
l) Elevar propostes d’actuació i modificació a òrgans superiors de la Universitat.
m)Administrar els recursos, serveis i equipaments de l’escola i conèixer l’ús que se
n) Garantir el compliment del Reglament de l’escola. 

El Director i l’Equip de Govern

El director és el representant de l’escola i, en l’exercici de les seves funcions, actu
seu nom. L’Equip de Govern estarà format per un vicedirector, un secretari i un coord
de titulació per cadascuna de les que imparteix l’escola. Els membres de l’Equip hau
ser professors del centre i tenir dedicació exclusiva a la Universitat. L’Equip de Gove
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centre per al curs 1998/99 està format per:

Nom i cognoms Càrrec acadèmic
Jordi Roig de Zárate Director
Marta Prim Sabrià Vicedirectora de Relacions Exteriors,

Estudis i Estudiants
Remo Lucio Suppi Boldrito Vicedirector d’Ordenació Acadèmica
Mercè Coll Alfonso Secretària – Fedatària del Centre
Tasques exercides pel Vicedirector Coordinador de Titulació
d’Ordenació Acadèmica i la Fedatària
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Els Estudiants: Representació dels Estudiants al Centre

Els estudiants disposen de dos tipus d’òrgans de gestió:

a) L’Assemblea General d’Estudiants de l’Escola. És una reunió oberta a tots els/l
alumnes que es convoca a principi de cada semestre, i per assumptes extraordin
involucrin tota l’escola.

b) El Consell d’Estudiants de l’Escola. Porta a terme les decisions preses en les Assem
Generals, i agrupa comissions de tota mena que, malgrat fer tasques molt diferent
en comú l’intent d’aconseguir una universitat més humana i millor per tothom.

A principi de cada curs, el Consell d’Estudiants de l’Escola ha de convocar una Asse
General per triar la candidatura al Consell. Un cop s’ha acceptat el grup d’alumnes d
Consell d’Estudiants, aquests han de fer una reunió interna per escollir els diferents
i posar en marxa els projectes. A nivell burocràtic, hi ha els següents càrrecs:

A nivell intern, hi ha les següents comissions:

• Comissió d’Informàtica. Realitza el manteniment del servidor cerberus.uab.es, que a

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 15
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més de ser la columna vertebral del Consell (mitjançant l’e-mail), ofereix serveis de
WWW, FTP i BBS.

• Comissió d’Apunts. S’ocupa d’organitzar els grups d’alumnes de cada assignatura i
recopilar els apunts que es van fent mitjançant torns rotatius. Els alumnes participants
poden recollir els apunts dels seus companys (escrits amb Word i en algunes assignatures
corregits pel professor) en el FTP de Cerberus. 

• Comissió de Col·laboradors. Treballen de manera conjunta amb les altres comissions
en temes com: descomptes en transports, cursets, revistes, conferències, campanyes
d’higiene al centre, pàrquing per als cotxes, intercanvis amb universitats llatinoamericanes,
associacions culturals, sales d’estudi, l’orla de final de carrera, bar, convalidacions de
crèdits de cursets, etc. 
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El Consell es regeix per un reglament propi, seguint els Estatuts de la UAB als articles
a 167, i el Reglament de l’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell a l’article 69
seva tasca burocràtica és vetllar per l’acompliment dels deures i drets dels estudi
potenciar la seva participació en tots els àmbits de l’escola.

Existeix una publicació del Reglament del Consell d’Estudiants a la Biblioteca del cen
a l’adreça d’Internet http://cerberus.uab.es. Per a qualsevol dubte podeu escriure 
consell@cerberus.uab.eso passar pel seu local.

L’Administració del Centre

16 La guia de l'estudiant 1998-1999
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S/117

Gestió Econòmica Gestió Acadèmica Consergeria Servei d’Informàtica Distribuïda
Carmen López Montse Masoliver Ana Villanueva Julio Angosto

S/116 S/119 S/023 S/126

Biblioteca Cua Departamental Secretaria de Direcció
Montse Mallorquí Juan Cánovas Montserrat Carné

S/012 S/229 S/113
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1.2. Estudis
Departaments que fan docència al centre

Els Departaments són unitats bàsiques encarregades d’organitzar i desenvolupar la
i programes i impartir la docència als centres. Agrupen a tots els professors i investi
de les especialitats corresponents.

L’Escola Universitària d’Informàtica ordena i organitza els estudis encaminats a l’obt
dels títols d’enginyer tècnic en informàtica de gestió i enginyer tècnic en informàti
sistemes.

Per impartir les assignatures d’un determinat pla d’estudis, els departaments corres
assignen als professors les matèries de que es tracti.

Per tal de donar suport administratiu i/o consultes als professors que imparteixen do
al centre, l’escola disposa d’una persona d’administració i serveis:

Juan Cánovas:
Despatx: Telèfon: Adreça electrònica Horari d’atenció:
2n pis: porta S/229 93-728 77 49 j_canovas@minerva.uab.esd’11:00 a 13:00 hores 

de 15:30 a 16:30 hores

Departament/
Unitat que fa la docència Telèfon Adreça electrònica
Departament d’Economia 
de l’empresa 93 - 581 12 09 Ecempresa@volcano.uab.es
Departament d’Economia 
i Història econòmica 93 - 581 12 00 Marioj@cc.uab.es
Departament d’Enginyeria 
electrònica 93 - 581 31 83 Ielefcc.uab.es
Departament de Filologia anglesa 
i germanística 93 - 581 15 67 Ilfio@uab.es
Departament d’Informàtica: 93 - 581 14 70 Dept.Informàtica@cct.uab.es

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 17
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Unitat d’Arquitectura d’ordinadors 
i sistemes operatius (AOSO) 93 - 581 19 90 Infd@cc.uab.es
Unitat de Combinatòria 
i comunicació digital (CCD) 93 - 581 32 71 Omnia@ccd.uab.es
Unitat d’Enginyeria de sistemes 
i automàtica (ESA) Esa@sunaut.uab.es
Unitat de Microelectrònica 93 - 581 30 15 Ume@microelec.uab.es
Unitat de Processament d’imatges 
i intel·ligència artificial (PIIA) Tothom@cvc.uab.es
Departament de Matemàtiques 93 - 581 13 04

93 - 581 11 37 Dpt@mat.uab.es
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Despatx Tfn.1 E_mail

250 752 jordi@cnm.es
249 738 a_alvarez@minerva.uab.es
262 757 arques@melq.uab.es
246 746 ramon@cvc.uab.es
246 746 mari@cvc.uab.es
259 729 francesc@manwe.mat.uab.es
261 757 jmbasart@melq.uab.es
249 738 M_beneitez@minerva.uab.es
247 746 xavierb@cvc.uab.es
227 745 d_blabia@minerva.uab.es
259 729 gclofent@manwe.mat.uab.es
254 704 m_coll@minerva.uab.es
253 750 fernando@aows7.uab.es
252 750 a.cortes@cc.uab.es
253 750 t.diez@cc.uab.es
252 750 a.espinosa@cc.uab.es
257 751 rfarres@sunaut.uab.es
262 757 rafa@melq.uab.es
254 704 a_fernandez@minerva.uab.es
253 750 d.franco@cc.uab.es
252 750 iarq23@cc.uab.es
259 729 gonzalez@mat.uab.es
228 745 j_gonzalez@minerva.uab.es

esprés els tres dígits corresponents.
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Relació de professors del curs 1997/98

Cognoms Nom Departament

AGUILÓ LLOBET Jordi Informàtica
ÁLVAREZ JIMÉNEZ Amador Enginyeria Electrònica
ARQUES SOLDEVILA Josep Maria Informàtica
BALDRICH CASELLES Ramon Informàtica
BARBERO FREIXAS Mari Carmen Informàtica
BARS CORTINA Francesc Matemàtiques
BASART MUÑOZ Josep Maria Informàtica
BENÍTEZ ALMARZA M. Ángeles Enginyeria Electrònica
BINEFA VALLS Xavier Informàtica
BLABIA GIRAU Daniel Economia de l’Empresa
CLOFENT SUÑER Gemma Matemàtiques
COLL ALFONSO Mercè Filologia Anglesa i G.
CORES PRADO Fernando Informàtica
CORTES FITE Anna Informàtica
DÍEZ GUTIÉRREZ Tomás Informàtica
ESPINOSA MORALES Antonio M. Informàtica
FARRÉS TRULLOLS Roger Informàtica
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Rafael Informàtica
FERNÁNDEZ MONTRAVETA Anna M. Filologia Anglesa i G.
FRANCO PUNTES Daniel Informàtica
GARCÉS BOTACIO Indhira Informàtica
GONZÁLEZ LLORENTE José Matemàtiques
GONZÁLEZ NÚÑEZ José Luis Economia de l’empresa

1. Recordeu que si truqueu des de fora de l’escola heu de marcar primer 93 728 7 i d
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spatx Tfn.1 E_mail

8 729 gguasp@mat.uab.es
8 729 dolors@mat.uab.es
2 750 iarqa@cc.uab.es
9 738 r_hidalgo@minerva.uab.es
2 750 j.jorba@cc.uab.es
4 704 100642.1435@compuserve.com
8 746 espe@cvc.uab.es
7 746 felipe@cvc.uab.es
7 751 luque@sunaut.uab.es
7 746 josep@cvc.uab.es
6 746 david@cvc.uab.es
2 750 josan@aows1.uab.es
3 750 t.margalef@cc.uab.es
6 746 enric@cvc.uab.es
9 738 ifel2@cc.uab.es
7 751 david@sunaut.uab.es
8 746 carme@cvc.uab.es
9 729 moncasi@mat.uab.es
1 752 manel@cnm.es
7 751 romu@sunaut.uab.es
3 750 iarqp@cc.uab.es
9 738 m.nafria@cc.uab.es
9 738 xoriols@cc.uab.es
9 729 orobitg@mat.uab.es
0 757 ortin@melq.uab.es
5 767 jpanades@volcano.uab.es
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Cognoms Nom Departament De

GUASP BALAGUER Gregori Matemàtiques 25
HERBERA ESPINAL Dolors Matemàtiques 25
HEYMANN PIGNOLO Elisa Informàtica 25
HIDALGO GARCIA Rafael Enginyeria Electrònica 24
JORBA ESTEVE Josep Informàtica 25
KENNEDY SCANLON Michel Mcalist Filologia Anglesa i G. 25
LÓPEZ GARCIA Esperança Informàtica 24
LUMBRERAS RUIZ Felipe Informàtica 24
LUQUE FONT Daniel Informàtica 25
LLADOS CANET Josep Informàtica 24
LLORET VILALLONGA David Informàtica 24
MARCO LORENZO José Antonio Informàtica 25
MARGALEF BURRULL Tomàs Informàtica 25
MARTÍ GODIA Enric Informàtica 24
MASÓ PAU Joan Enginyeria Electrònica 24
MEGIAS JIMÉNEZ David Informàtica 25
MOLINA GAMEZ M. Carmen Informàtica 24
MONCASI SOLSONA Jaume Matemàtiques 25
MORE DE CASTRO Manuel Informàtica 25
MORENO ORTIZ Romualdo Informàtica 25
MOURE LÓPEZ Juan Carlos Informàtica 25
NAFRIA MAQUEDA Montserrat Enginyeria Electrònica 24
ORIOLS PLADEVALL Xavier Enginyeria Electrònica 24
OROBITG HUGUET Joan Matemàtiques 25
ORTUÑO ORTIN Inmaculada Informàtica 26
PANADES MARTÍ Judith Ec. i Hª Econòmica 21

1. Recordeu que si truqueu des de fora de l’escola heu de marcar primer 93 728 7 i despr
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Despatx Tfn.1 E_mail

252 750 f.parcerisa@cc.uab.es
228 745 m_peiró@minerva.uab.es
258 729 perera@manwe.mat.uab.es
257 751 miquel@sunaut.uab.es
261 757 j_pons@minerva.uab.es
246 746 daniel@cvc.uab.es
251 752 antoni@microelec.uab.es
250 752 marta@microelec.uab.es
260 757 albertp@ccd.uab.es
262 757 jaume@melq.uab.es
248 746 albert@cvc.uab.es
248 746 petia@cvc.uab.es
257 751 juanjo@sunaut.uab.es
253 750 d.rexachs@cc.uab.es
251 752 fernando@cnm.es
260 757 sergi@ccd.uab.es
247 746 xavir@cvc.uab.es
258 729 jlrodri@manwe.mat.uab.es
250 752 roig@microelec.uab.es
251 752 merce@microelec.uab.es
247 746 javier@cvc.uab.es
258 729 laia@mat.uab.es
261 757 j_saura@minerva.uab.es
253 750 m.a.senar@cc.uab.es
248 746 joanr@cvc.uab.es
257 751 jserra@sunaut.uab.es

esprés els tres dígits corresponents.
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Cognoms Nom Departament

PARCERISA VILADRICH Josefina Informàtica
PEIRÓ ALEMANY Montserrat Economia de l’Empresa
PERERA DOMÈNECH Francesc Matemàtiques
PIERA EROLES Miquel Àngel Informàtica
PONS AROZTEGUI Jordi Informàtica
PONSA MUSSARRA Daniel Informàtica
PORTERO TRUJILLO Antoni Informàtica
PRIM SABRIA Marta Informàtica
PUIGGENE CASTELLO Albert Informàtica
PUJOL CAPDEVILA Jaume Informàtica
PUJOL TORRAS Albert Informàtica
RADEVA IVANOVA Petia Informàtica
RAMOS GONZÁLEZ Juan José Informàtica
REXACHS DEL ROSARIO Dolores I. Informàtica
RINCÓN CALLE Fernando Informàtica
ROBLES MARTÍNEZ Sergi Informàtica
ROCA MARVA Xavier Informàtica
RODRÍGUEZ BLANCAS José Luis Matemàtiques
ROIG DE ZARATE Jordi Informàtica
RULLAN AYZA Mercè Informàtica
SÁNCHEZ PUJADES Xavier Informàtica
SAUMELL ARIÑO Laia Matemàtiques
SAURA BORT Jaume Informàtica
SENAR ROSELL Miquel Angel Informàtica
SERRA ÁLVAREZ Juan Ramón Informàtica
SERRA RUIZ Jordi Informàtica

1. Recordeu que si truqueu des de fora de l’escola heu de marcar primer 93 728 7 i d
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rtament Despatx Tfn.1 E_mail

àtica 260 757 mserra@ccd.uab.es
àtica 257 751 javi@sunaut.uab.es
àtica 247 746 joans@cvc.uab.es
àtica 251 752 simon@cnm.es
àtica 246 746 andres@cvc.uab.es
àtica 250 752 soler@microelec.uab.es
àtica 252 750 remo@aows1.uab.es

omia de l’Empresa 227 745 rtobo@volcano.uab.es
àtica 247 746 ricard@care2.uab.es
àtica 247 746 maria@cvc.uab.es
àtica 248 746 xaviv@cvc.uab.es

omia de l’Empresa 227 745 xverge@volcano.uab.es
àtica 251 752 vidal@cnm.es
àtica 257 751 ramon@sunaut.uab.es
àtica 260 757 merce@ccd.uab.es

màtiques 258 729 xarles@mat.uab.es
màtiques 259 729 zaiats@mat.uab.es

rcar primer 93 728 7 i després els tres dígits corresponents.
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Cognoms Nom Depa

SERRA VIZERN Montse Inform
SERRANO GARCIA Javier Inform
SERRAT GUAL Joan Inform
SIMON RABASEDA Narcís Inform
SOLE MARTINEZ Andrés Fco. Inform
SOLER RUIZ Vicenç Inform
SUPPI BOLDRITO Remo L. Inform
TOBO MEDINA Reinel Econ
TOLEDO MORALES Ricardo Inform
VANRELL MARTORELL Maria Inform
VARONA GOMEZ Javier Inform
VERGE MESTRE Xavier Econ
VIDAL FORTIA Joan Inform
VILANOVA ARBOS Ramon Inform
VILLANUEVA GAY Mercè Inform
XARLES RIBAS Xavier Mate
ZAIATS Vladimir Mate

1. Recordeu que si truqueu des de fora de l’escola heu de ma
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Informàtica 98-
Els nostres estudis

Estructura dels Plans d’Estudis

L’Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell ofereix els estudis d’Enginyeria Tè
en Informàtica de Gestió (Resolució 959/1992, de 16 de novembre, BOE de 13.0
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Resolució 957/1992, de 16 de nov
BOE de 13.01.93).
Els Plans d’Estudis estan distribuïts en tres anys acadèmics de dos semestres ca
cal aconseguir un mínim de 210 crèdits* per tenir dret a obtenir el títol d’enginyer t
en Informàtica de Gestió o de Sistemes. Els 210 crèdits estan repartits de la següen

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Cicle Curs Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits de Projecte Crèdits
troncals obligatoris optatius lliure elecció d’investigació totals

1 54,0 12,0 0 6,0 0 72,0
1r cicle 2 30,0 30,0 12,0 0 0 72,0

3 24,0 0 15,0 15,0 12,0 66,0
108,0 42,0 27,0 21,0 12,0 210,0

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

Cicle Curs Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits de Projecte Crèdits
troncals obligatoris optatius lliure elecció d’investigació totals

1 60,0 6,0 0 6,0 0 72,0
1r cicle 2 30,0 36,0 6,0 0 0 72,0

3 12,0 0 27,0 15,0 12,0 66,0
102,0 42,0 33,0 21,0 12,0 210,0

Recordeu que durant el primer curs us heu de matricular obligatòriament d’un mín
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de 60 crèdits, i que mai podreu cursar més de 90 crèdits anuals.

(*) Un crèdit equival a 10 hores de classe. Els crèdits associats a una assignatura són
tots del mateix tipus: troncals, obligatoris, optatius o de lliure elecció. Així doncs,
una assignatura no podrà comptar mai per a dos tipus diferents de crèdits. Definim
com a:

A) Crèdits troncalsaquells que les directrius generals estableixen per a l’enginyeria tècnica
en informàtica en tot l’àmbit de l’Estat.

B) Crèdits obligatoris, aquells que estableix la universitat i que obligatòriament ha de
cursar l’alumne per configurar el seu currículum.
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Informàtica 98-99  
C) Crèdits optatius aquells que podrà escollir l’alumne entre tots els que oferta el ce
per a la seva titulació, fins a assolir com a mínim el total exigit.

D) Crèdits de lliure eleccióaquells que l’alumne pot escollir lliurement entre les matèr
optatives del seu pla d’estudis o entre tota l’oferta dels centres de la Universitat Autò
de Barcelona (consulteu les restriccions a la normativa). Un 10% de la totalita
crèdits de la titulació hauran de ser de lliure elecció. A més, també es podran reconèixer
com a crèdits de lliure eleccióactivitats ofertes per la UAB i d’altres institucions am
conveni (consulteu la taula d’activitats i cursos que possibiliten reconeixement de crè

El centre ofereix cursos que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció. Tots es
fan en el primer quadrimestre i es tornen a repetir durant el segon, i són els següent
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• Internet i les autopistes de la informació. Important:
• Disseny de pàgines Web.
• Programació en Java.
• Novell Netware.
• Introducció a la programació en Windows. Procediment:
• Programació en Visual Basic.
• Programació en Delphi.
• Programació en Visual C++.
• Programació avançada en Visual C++.
• Tractament de dades en Matlab.

Podeu reconèixer 3 cursos per curs
acadèmic

1. Feu del curset.
2. Sol·liciteu reconeixement de crèdits

a la Gestió Acadèmica.
3. Pagueu el 25% del preu del crèdit.
4. Se us incorpora a l’expedient.
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Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
El centre recomana que les opcions de l’alumne segueixin l’itinerari següent: 

Primer curs

Primer Semestre
Codi Assignatura Tipus Crèdits Departament1

Teor Pràc.
21279 Àlgebra Troncal 4 2 Matemàtiques
21280 Algorismes i programació I Troncal 3 3 CCD
21283 Càlcul I Troncal 4 2 Matemàtiques
21293 Fonaments de computadorsTroncal 3 3 Microelectrònica
21311 Comptabilitat I2 Troncal 4 2 Economia empresa
21285 Anglès I Optativa 4 2 Filol. Anglesa

Segon Semestre
21294 Fonaments de la matemàtica 

discreta Troncal 4 2 CCD / Matemàtiques
21281 Algorismes i programació II Troncal 3 3 CCD
21284 Càlcul II Troncal 4 2 Matemàtiques
21304 Sistemes operatius I Troncal 3 3 AOSO
21312 Comptabilitat II2 Obligatòria 4 2 Economia empresa
21286 Anglès II Obligatòria 4 2 Filologia Anglesa

Segon curs

Tercer Semestre
21301 Sistemes digitals I Troncal 3 3 Microelectrònica
21305 Sistemes operatius II Obligatòria 3 3 AOSO
21307 Tecnologia de la programació Troncal 3 3 PIIA
21287 Anglès III Obligatòria 4 2 Filologia Anglesa
21314 Economia de l’empresa I2 Troncal 4 2 Economia empresa

24 La guia de l'estudiant 1998-1999
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21313 Comptabilitat III Optativa 4 2 Economia empresa

Quart Semestre
21292 Estructura de dades Troncal 3 3 PIIA
21296 Investigació operativa I2 Obligatòria 3 3 Economia empresa
21300 Probabilitat i estadística Troncal 4 2 Matemàtiques
21315 Economia de l’empresa II2 Obligatòria 4 2 Economia empresa
21317 Economia general I2 Obligatòria 4 2 Economia Hist. Econ.
21295 Grafs i complexitat Optativa 4 2 CCD
21303 Sistemes lineals Optativa 3 3 ESA
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Tercer curs
Codi Assignatura Tipus Crèdits Departament

Teor Pràc.
Assignatura anual

21323 Projecte d’informàtica 
de gestió Obligatòria - 12 En funció del

director del projecte

Cinquè Semestre
21288 Bases de dades Troncal 4 2 PIIA
21290 Enginyeria del software I Troncal 3 3 PIIA
21310 Ampliació d’estadística Troncal 4 2 Matemàtiques
21297 Planificació de sistemes Optativa 3 3 ESA
21302 Sistemes experts Optativa 3 3 PIIA
21306 Tècniques gràfiques Optativa 3 3 PIIA
21309 Xarxes de computadors Optativa 3 3 CCD

21318 Economia general II2 Optativa 4 2 Economia Hist. Econ.

Sisè Semestre
21291 Enginyeria del software II Troncal 3 3 PIIA
21282 Ampliació xarxes 

de computadors Optativa 3 3 CCD
21289 Compiladors Optativa 3 3 PIIA
21308 Visió artificial Optativa 3 3 PIIA
21316 Economia de l’empresa III Optativa 4 2 Economia empresa
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21319 Economia general III2 Optativa 4 2 Economia Hist. Econ.

21322 Investigació operativa II2 Optativa 3 3 Economia empresa

1 Vegeu el nom complet del departament a la pàgina 10 d’aquesta guia.

2 Incompatibilitats: El contingut d’aquestes assignatures és equivalent al d’assignatures
de la Diplomatura en Estudis Empresarials, per tant els alumnes de les Enginyeries
Tècniques en Informàtica de Gestió no podran matricular-se d’aquestes com a assignatures
de lliure elecció.
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Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
El centre recomana que les opcions de l’alumne segueixin l’itinerari següent:

Primer curs

Primer Semestre
Codi Assignatura Tipus Crèdits Departament1

Teor. Pràc.
21279 Àlgebra Troncal 4 2 Matemàtiques
21280 Algorismes i programació I Troncal 3 3 CCD
21283 Càlcul I Troncal 4 2 Matemàtiques
21293 Fonaments de computadorsTroncal 3 3 Microelectrònica
21327 Electricitat i electrònica Troncal 3 3 Enginyeria electrònica
21285 Anglès I Optativa 4 2 Filologia Anglesa

Segon Semestre
21294 Fonaments de la matemàtica 

discreta Troncal 4 2 CCD / Matemàtiques
21281 Algorismes i programació II Troncal 3 3 ESA
21284 Càlcul II Troncal 4 2 Matemàtiques
21304 Sistemes operatius I Troncal 3 3 AOSO
21337 Teoria d’autòmats Troncal 3 3 CCD
21286 Anglès II Obligatòria 4 2 Filologia Anglesa

Segon curs

Tercer Semestre 
21301 Sistemes digitals I Troncal 3 3 Microelectrònica
21305 Sistemes operatius II Obligatòria 3 3 AOSO
21307 Tecnologia de la programacióTroncal 3 3 PIIA
21287 Anglès III Obligatòria 4 2 Filologia Anglesa
21330 Estructura de computadors ITroncal 3 3 AOSO
21328 Electrònica Obligatòria 3 3 Enginyeria Electrònica
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Quart Semestre
21292 Estructura de dades Troncal 3 PIIA
21300 Probabilitat i estadística Troncal 4 Matemàtiques
21303 Sistemes lineals Obligatòria 3 ESA
21331 Estructura de computadors IIObligatòria 3 AOSO
21336 Sistemes digitals II Obligatòria 3 3 Informàtica

(Microelectrònica)
21295 Grafs i complexitat Optativa 4 2 CCD
21296 Investigació operativa I Optativa 3 3 Economia empresa
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Tercer curs
Codi Assignatura Tipus Crèdits Departament

Teor Pràc.
Assignatura anual

21335 Projecte d’informàtica 
de sistemes Obligatòria - 12 En funció del

director del projecte

Cinquè Semestre
21288 Bases de dades Troncal 4 2 PIIA
21309 Xarxes de computadors Troncal 3 3 CCD
21290 Enginyeria del software I Optativa 3 3 PIIA
21297 Planificació de sistemes Optativa 3 3 ESA
21302 Sistemes experts Optativa 3 3 PIIA
21306 Tècniques gràfiques Optativa 3 3 PIIA
21325 Control automàtic Optativa 3 3 ESA
21333 Microprocessadors Optativa 3 3 AOSO
21334 Perifèrics i controladors Optativa 3 3 AOSO

Sisè Semestre
21282 Ampliació de xarxes 

de computadors Optativa 3 3 CCD
21289 Compiladors Optativa 3 3 PIIA
21291 Enginyeria del software II Optativa 3 3 PIIA
21308 Visió artificial Optativa 3 3 PIIA
21324 Circuits integrats Optativa 3 3 Microelectrònica
21326 Control de processos 
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i tecnologia Optativa 3 3 ESA
21332 Intro. a l’arquitectura 

de computadors Optativa 3 3 AOSO

1 Vegeu el nom complet del departament a la pàgina 10 d’aquesta guia.

2 Incompatibilitats: El contingut d’aquestes assignatures és equivalent al d’assignatures
de la Diplomatura en Estudis Empresarials, per tant els alumnes de l’Enginyeria Tècnica
en Informàtica de Sistemes no podran matricular-se d’aquestes com a assignatures de
lliure elecció.
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Recomanacions

Els departaments recomanen tenir aprovades les assignatures seguint el següent 
poder seguir correctament el contingut de les matèries. 
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A ssignatura base Segona assignatura Tercera assignatura Quarta assignatura C inquena assignatura

À lgebra Fonam ents de la
m atem àt ica Discreta

Càlcul I Càlcul II Sistem es Lineals Control automàtic Control de processos
i tecnologia

Fonam ents de
computadors

Estructura de computadors
I

Estructura de
computadors II

Perifèrics i control adors

Int roducció a la
arquitectura de
computadors

Microprocessadors

A lgorismes i program ació
I

A lgorismes i program ació
II

Tecnologia de la
programació

Estructura de Dades B ases de Dades

Tècni ques gràfiques

Enginyeri a del software I
V egeu (* )

V isió artificial

Com piladors

Enginyeri a del software I
( *)

Enginyeri a del Software II

Com ptabilitat I Com ptabilitat II Com ptabilitat III

Segona assignaturaTercera assignatura Quarta assignaturaCinquena assignatura

Control de processos i
tecnologia

Bases de Dades

Enginyeria del
Software I (vegeu *)

Tècniques gràfiques

Control automàtic

Perifèrics i controladors

Introducció a
l’arquitectura de 

computadors

Microprocessadors

Estructura de Dades

Visió artificial

Compiladors

Sistemes Lineals

Estructura de 
computadors II

Tecnologia de la 
programació

Comptabilitat III

Fonaments de la
matemàtica discreta

Càlcul II

Estructura de 
computadors I

Algorismes i 
programació II

Enginyeria del
Software II

Comptabilitat IIComptabilitat I

Enginyeria del software
I (*)

Algorismes i 
programació I

Fonaments de 
computadors

Càlcul I

Àlgebra
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Electricitat i electrònica Electrònica

Sistem es operatius I Sistem es operatius II

A nglès II A nglès III

Economi a em presa I Economi a em presa II Economi a em presa III

Economi a general I Economi a general II Economi a general III

Teoria de aut òmats Sistem es digitals I Sistem es digitals II C ircuits integrats

Probabilitat i estadística A mpliació d'estadística

Investigació operativa I Investigació operativa II

X arxes de
computadors

A mpliació de xarxes de
computadors

Circuits integrats

Economia empresa III

Economia general III

Sistemes digitals II

Electrònica

Sistemes Operatius II

Anglès III

Economia empresa II

Economia general II

Sistemes digitals I

Ampliació d’estadística

Investigació operativa II

Ampliació de xarxes de
computadorsXarxes de computadors

Investigació operativa I

Probabilitat i estadística

Teoria d’autòmats

Economia general I

Economia empresa I

Anglès II

Sistemes operatius I

Electricitat i electrònica
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Objectius de les Assignatures
(Les assignatures estan ordenades per ordre alfabètic.)

Al servei de fotocòpies i a la web de l’escola podeu trobar els programes complets.

21279 - ÀLGEBRA

Objectius: S’ensenyen els conceptes més fonamentals de l’Àlgebra Lineal; principal
s’estudien les tècniques bàsiques del càlcul matricial i les seves aplicacions.

21280 - ALGORISMES I PROGRAMACIÓ I

Objectius: L’objectiu d’aquesta assignatura, i de la seva continuació Algorismes i Progr
II, consisteix a presentar els fonaments bàsics de la programació de computadors d
entesa com un conjunt de tècniques que permeten escriure programes de computa
forma correcta i eficient. En aquest primer semestre s’introdueixen els conceptes bà
la programació (algorismes, estructures de dades, programes i llenguatges) din
paradigma de la programació imperativa, incidint especialment en els conceptes de cor
eficiència, generalitat i portabilitat. 

21281 – ALGORISMES I PROGRAMACIÓ II

Objectius: Aquesta assignatura és la continuació natural de l’assignatura de primer sem
Algorismes i Programes I i, per tant, coincideix amb els seus objectius bàsics. En a
semestre s’insisteix en la metodologia de la programació imperativa i s’introdueixe
conceptes bàsics d’abstracció de dades: models de dades, tipus abstractes de dades i 
de programació avançades, amb aplicacions a problemes concrets. 

21310 - AMPLIACIÓ D’ESTADÍSTICA
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Objectius: L’objectiu de l’assignatura és el d’aprofundir en diverses tècniques d’estadística
d’interès per a l’anàlisi de dades socioeconòmiques.

21282 - AMPLIACIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS

Objectius: Aprofundir els conceptes desenvolupats en l’assignatura de Xarxes de
Computadors, amb una descripció de les normes i possibilitats de comunicació existents
actualment. Al mateix temps també es volen presentar temes nous, no desenvolupats a
l’assignatura anteriorment esmentada.
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21285 - ANGLÈS I

Objectius: Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, està destinada als alumnes que
cursat mai anglès. Té com a objectiu introduir i familiaritzar l’alumne amb les estructu
i vocabulari bàsics de l’anglès.

21286 - ANGLÈS II

Objectius: Per cursar aquesta assignatura es pressuposa un nivell “low-intermed
d’anglès. Es recomana als alumnes que no hagin fet mai anglès que cursin l’assig
Anglès I. L’objectiu del curs és la lectura i comprensió de textos d’anglès científic relaci
amb la informàtica, i l’estudi de les estructures més corrents en aquest registre i de le
funcions retòriques. 

21287 - ANGLÈS III

Objectius: L’objectiu del curs és la lectura i comprensió de textos “reals” en anglès relaci
amb la informàtica, l’estudi i assoliment de les estructures gramaticals i les funcions retò
característiques del registre científico-tècnic i la redacció de petites composicions.

21288 - BASES DE DADES

Objectius: Els objectius de l’assignatura són donar un coneixement de com estan cons
les bases de dades, principalment relacionals i de quins són els mecanismes que 
aquestes per a la manipulació de les dades, quins models teòrics presenten i 
implementació en paquet comercial.

21283 - CÀLCUL I
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Objectius: L’objectiu d’aquesta assignatura és fonamentar els conceptes més bàsics del
càlcul com són: el nombre real, les funcions, la continuïtat i la derivació. També s’ensenya
als estudiants les seves principals aplicacions i tècniques de càlcul.

21284 - CÀLCUL II

Objectius: Ensenyar als estudiants els conceptes fonamentals d’integral i sèrie, i també que
l’estudiant assoleixi un domini de les tècniques bàsiques de càlcul integral i sèries, i de les
seves aplicacions.
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21324 - CIRCUITS INTEGRATS

Objectius: Aconseguir que l’alumne sigui capaç de dissenyar i implementar un ci
integrat. Durant el quadrimestre s’expliquen les eines perquè això sigui possible, co
els transmissors MOS, metodologies de disseny de CIS, eines CAD, disseny d’AS
l’últim, els tests de CI.

21289 - COMPILADORS

Objectius: En aquesta assignatura es plantegen dos objectius. El primer és que l’a
aprengui les tècniques bàsiques de compilació i que, amb elles, sigui capaç de crear
compilador o intèrpret. Aquestes tècniques li permetran desenvolupar aplicacions fle
que podran acceptar entrades de dades complexes, incorporar llenguatges de descri
formats de llistats o altres característiques basades en la utilització de llenguatges.
El segon objectiu pretén que l’alumne millori la seva tècnica de programació mitjanç
coneixement del funcionament dels compiladors que està utilitzant.

21311 - COMPTABILITAT I

Objectius: El programa d’Introducció a la Comptabilitat que es presenta té com a ob
principal estudiar la problemàtica derivada de la realitat econòmica de l’empresa a
del registre i la valoració de les seves transaccions i relacions financeres. Es pre
l’alumne conegui el procés comptable bàsic de l’empresa i elabori els principals co
anuals aplicant els principis comptables i els models normalitzats.

El desenvolupament del contingut de l’assignatura parteix d’una breu introducció 
l’empresa i el seu entorn, i de l’anàlisi de la funció de la comptabilitat com a sistem
registre de l’activitat econòmica, per analitzar posteriorment les transaccions bàsiq
l’empresa i estudiar els instruments de registre comptable que intervenen en el 
comptable. A continuació, es procedeix a l’estudi econòmic-comptable del resultat empr
i d’algunes de les operacions més habituals en la circulació econòmica de l’empres

21312 - COMPTABILITAT II
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Objectius: Estudiar la problemàtica econòmico-financera derivada de les operacions corrents
i de capital realitzades per l’empresa i les seves interrelacions. Es pretén que l’alumne
conegui i interpreti aquestes operacions, apliqui els criteris de valoració escaients en la
comptabilització de les diferents magnituds econòmico-financeres, i conegui la seva incidència
en la determinació dels comptes anuals.

En el desenvolupament del contingut de l’assignatura es parteix del fet que l’alumne coneix
el procés comptable bàsic de l’empresa, els instruments de registre i la forma d’elaboració
dels principals estats comptables de síntesi. Així doncs, es tracta d’aprofundir en l’estudi
de les diferents operacions relacionades amb l’estructura econòmica i financera de l’empresa.
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21313 - COMPTABILITAT III

Objectius: Posar de manifest la insuficiència de la comptabilitat financera com a sist
d’informació intern d’una organització. Calcular i analitzar els costos de l’empresa. Conè
les classes de costos i els criteris i sistemes d’imputació d’aquests a departaments i pro
Estudiar la rendibilitat dels productes o activitats de l’empresa. Entendre que la compta
analítica i la comptabilitat de gestió són instruments de mesura i avaluació necessaris p
la presa de decisions a l’empresa sigui al més correcta possible, conseqüència d’una
i millor informació. Avaluar les decisions preses en el passat i la gestió en general, corr
les desviacions respecte als desitjos de la direcció. Conèixer les principals eines de c
informàtic, com és el full de càlcul, com ajuda a la comptabilitat interna.

21325 - CONTROL AUTOMÀTIC

Objectius: Introduir l’alumne en el camp dels sistemes realimentats. Després d’un es
descriptiu de diferents tècniques de control l’alumne serà capaç de dissenyar i implem
un regulador. L’objectiu últim és arribar a controlar un procés real senzill des d’un PC

21326 - CONTROL DE PROCESSOS I TECNOLOGIA 

Objectius: Formar l’alumne en els aspectes tan teòrics com pràctics relacionats am
sistemes de control industrial. Es pretén que l’alumne es familiaritzi d’una banda, am
elements hardware (sensors, actuadors, reguladors) i de l’altra, amb els paquets softw
supervisió i control de processos que s’apliquen a la indústria.

21314 - ECONOMIA DE L’EMPRESA I

Objectius: Coneixement de l’empresa en relació amb la seva naturalesa i en relació a
sistema econòmic en el qual opera. Coneixement, comprensió i aplicació de les div
tècniques utilitzades a l’àmbit del subsistema productiu de l’empresa. 

21315 - ECONOMIA DE L’EMPRESA II
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Objectius: Coneixement i comprensió dels principals mètodes i criteris utilitzats en l’àmbit
del subsistema d’inversió i finançament de l’empresa.

21316 - ECONOMIA DE L’EMPRESA III

Objectius: Coneixement integral dels diversos aspectes econòmics de l’empresa, ampliant
els conceptes i tècniques estudiats els cursos anteriors. Estudi del procés de comercialització
a l’empresa, així com dels principals mètodes i tècniques utilitzats en l’esmentat procés.



ents
ament
, sinó

tilitat a

ents
MIA.

estions
rmació

en el

ínimes
ns que

nituds
ris per
ntant

Informàtica 98-99  2
21317 - ECONOMIA GENERAL I

Objectius: L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és donar a l’alumne uns coneixem
elementals relatius a la teoria econòmica. No es pretén aprofundir de manera extrem
rigorosa dins l’amplitud de temes i qüestions que s’inclouen dins la ciència econòmica
que la fita a assolir es basa a donar una formació àmplia i general que pugui ser d’u
l’alumne tant en l’àmbit professional com en el personal.

21318 - ECONOMIA GENERAL II

Objectius: L’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és donar a l’alumne uns coneixem
elementals relatius en l’àrea de la Teoria Econòmica coneguda com a MACROECONO
No es pretén aprofundir de manera extremament rigorosa dins l’amplitud de temes i qü
que s’inclouen dins d’aquesta àrea, sinó que la fita a assolir es basa a donar una fo
àmplia i general que pugui ser d’utilitat a l’alumne tant en l’àmbit professional com 
personal.

21319 - ECONOMIA GENERAL III

Objectius: En aquesta assignatura es pretén donar a conèixer a l’alumne les eines m
per poder dur a terme de manera rigorosa una anàlisi empírica de les relacio
s’estableixen entre les nombroses variables econòmiques existents.
Es requereixen coneixements estadístics.

21327 - ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Objectius: Establir les bases de l’electromagnetisme per presentar les diferents mag
i components elèctrics. Introduir el conceptes i mètodes d’anàlisi de circuits necessa
a la resolució dels circuits elèctrics i electrònics. Iniciar l’estudi de l’electrònica, prese
el díode semiconductor.

21328 - ELECTRÒNICA
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Objectius: Estudiar l’amplificador operacional (com a element de circuit) i les seves
aplicacions lineals i no lineals. Introduir els sistemes d’adquisició de dades. Presentar els
transistors bipolars i MOS, i estudiar les seves aplicacions, tant en els circuits bàsics digitals
(famílies lògiques) com en els analògics (amplificació).

21290 - ENGINYERIA DEL SOFTWARE I

Objectius: Un primer objectiu és donar una visió global i ordenada del procés de
desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació que constitueix,
només, una fase dins de tot el procés de l’enginyeria del software.
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El temari es centra en les dues primeres etapes del cicle de vida del software: anàlisi i d

Per a cadascuna d’aquestes dues grans parts del curs veurem dues metodologies: est
i orientada a l’objecte.

L’objectiu és que l’alumne sigui capaç d’utilitzar aquestes metodologies per tal de rea
l’anàlisi i el disseny de problemes reals, que li permetrà abordar la creació de softw
manera rigorosa.

21291 - ENGINYERIA DEL SOFTWARE II

Objectius: En aquesta assignatura s’estudien les fases del cicle de vida del sof
continuació de les que s’han vist a Enginyeria I: disseny de la interfície d’usuari, codific
i prova del software. L’objectiu segueix sent que l’estudiant aprengui a desenvolupar so
amb una metodologia rigorosa fent servir tècniques d’enginyeria en les fase
desenvolupament que s’expliquen ara. A part d’això, es posa l’accent en dos temes: el 
d’interfícies gràfiques d’usuari en el marc del sistema de finestres X, i l’enginyeria
software assistida per ordinador (CASE).

21330 - ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I

Objectius: Analitzar els principis de funcionament d’un sistema computad
monoprocessador. Estudiar cadascun dels mòduls bàsics que componen un comput
tipus Von Neumann. Estudiar les transferències d’informació entre els diferents m
d’un sistema informàtic i amb l’exterior.

21331 - ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II

Objectius: Analitzar els principis de funcionament d’un sistema computad
monoprocessador. Estudiar cadascun dels mòduls bàsics que componen un comput
tipus Von Neumann. Estudiar les transferències d’informació entre els diferents m
d’un sistema informàtic i amb l’exterior.

21292 - ESTRUCTURA DE DADES
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Objectius: Coneixement de les estructures de dades en un context d’objectes i utilitzant el
llenguatge C++ com a element que permeti expressar ambdós coneixements (els objectes i
les estructures de dades).

21293 - FONAMENTS DE COMPUTADORS

Objectius: Primerament, donar a conèixer els fonaments del computador digital, la seva
estructura, i les unitats que l’integren. En segon lloc, aconseguir que l’alumne realitzi
programes en el llenguatge màquina, és a dir, el llenguatge ensamblador.
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21294 - FONAMENTS DE LA MATEMÀTICA DISCRETA

Objectius: L’objectiu és que l’alumne assoleixi un domini en els temes bàsics de divisib
en l’anell d’enters i de polinomis, i les tècniques de càlcul de l’aritmètica modular. Ta
s’estudien els cossos finits pensant en posteriors aplicacions a la teoria de codis.

21295 - GRAFS I COMPLEXITAT

Objectius: Desenvolupar un conjunt de mètodes i tècniques d’optimització (recursos, t
o operacions) basades en els grafs que puguin ser útils en qualsevol tipus de pro
planificació on intervinguin factors com ara el cost econòmic, la seguretat, la fiabilita
competitivitat.

21332 - INTRODUCCIÓ A L’ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Objectius: L’objectiu de l’assignatura és mostrar el funcionament d’un computador com
i estudiar les millores que s’han introduït sobre l’estructura bàsica.

21296 - INVESTIGACIÓ OPERATIVA I

Objectius: L’assignatura s’enquadra en l’àrea de tècniques quantitatives de la g
d’empreses i l’objectiu que intenta aconseguir és dictar als alumnes en la modelitza
sistemes reals de gestió i conèixer algunes tècniques d’optimització, basades
Programació Matemàtica, per resoldre aquests models. 

21322 - INVESTIGACIÓ OPERATIVA II

Objectius: L’assignatura s’enquadra en l’àrea d’ampliació de tècniques quantitatives
gestió d’empreses i l’objectiu que intenta aconseguir és ensenyar als alumnes a mo
els sistemes de gestió d’empreses, tant industrials com de serveis, i a conèixer a
tècniques per resoldre aquests models, particularment els sistemes de planific
programació de la producció, distribució, afectació de recursos, organitza
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desenvolupament d’un projecte, utilitzant eines informàtiques en aquesta resolució. 

21333 - MICROPROCESSADORS

Objectius: Partint d’una visió històrica de l’evolució dels microprocesadors, l’assignatura
es centrarà en l’estudi en profunditat de dos microprocessadors clàssics: l’i8086 i el MC68000.
Aquests serviran d’elements centrals a partir dels quals anirem veient tots els altres
components que acostumen a necessitar-se a l’hora de fer el disseny d’un sistema basat en
microprocessadors/microcontroladors. S’estudiaran les característiques, tant funcionals com
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elèctriques, d’aquests components, com s’interrelacionen entre si i com s’han de pos
per assolir un sistema complet. L’assignatura posarà l’accent en l’estudi de comp
comercials disponibles i en la seva utilització pràctica.

21334 - PERIFÈRICS I CONTROLADORS

Objectius: L’assignatura es centrarà en l’estudi dels dispositius d’E/S i d’emmagatzem
que normalment es connecten al computador. S’estudiaran les operacions bàsiqu
dispositius i els controladors que s’utilitzen, tant els de propòsit general, com els esp
utilitzats per facilitar el control de determinats perifèrics (controladors de pantalles, 
etc.). També s’estudiarà com realitzar la interfície del dispositiu amb el computa
analitzarem busos dissenyats per a la connexió de perifèrics.

21297 - PLANIFICACIÓ DE SISTEMES

Objectius: L’objectiu de l’assignatura Planificació de Sistemes és introduir l’estudian
els problemes de planificació de la producció que presenten les cèl·lules flexibles de pro
presents en la major part d’indústries manufactureres, i les eines informàtiques de
disposa per a una millor gestió de la producció.

Malgrat que existeixen moltes metodologies per determinar i minimitzar els colls d’am
en una línia de producció, el curs es centra en la utilització de tècniques experim
basades en la simulació digital per preveure el comportament del sistema davant d
polítiques de gestió de la producció.

21300 - PROBABILITAT I ESTADÍSTICA

Objectius: L’objectiu de l’assignatura és el d’introduir les idees i les eines bàsiqu
fonamentals del càlcul de probabilitats i l’estadística. El càlcul de probabilitats és ess
per a l’ús i manipulació de models aleatoris, mentre que l’estadística permet l’anà
grans conjunts de dades.

21323 I 21335 - PROJECTES, ASSIGNATURES DE: NORMATIVA
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Objectiu: realitzar un treball de fi d’estudis que permeti aplicar i integrar els coneixements
adquirits durant els anys anteriors.

Procediment a seguir:
1. Matricular-se de l’assignatura durant els següents períodes:
Període de matrícula: 4a. setmana de setembre del 98(repetidors amb projecte assignat
l’any anterior)
Període de modificació de matrícula: del 19 al 30 d’octubre de 1998
Dates específiques de matrícula de projecte: del 30 de novembre de 1998 al 26 de febrer
de 1999
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2. Consultar els llistats de projectes disponibles que es publicaran durant la segona setmana
de setembre de 1998

3. Lliurar la sol·licitud al director abans del 30 de setembre de 1998

4.L’assignació de projectes es farà pública durant la 1a setmana d’octubre de 1998

Terminis:
Data de lliurament: durant la 1a setmana d’exàmens de la convocatòria corresponen,
l’alumne/a haurà de lliurar a la gestió acadèmica (secretaria) del centre tot el m
especificat a la normativa de projectes.

Data de lectura: com a mínim una setmana després de l’entrega.

Al Servei de Fotocòpies i a la web de l’escola podreu trobar més informació so
normativa de projectes.

21301 - SISTEMES DIGITALS I

Objectius: Els objectius principals d’aquesta assignatura són que l’alumne apren
analitzar i a dissenyar circuits i sistemes digitals. La matèria es pot englobar fonament
en tres temes: Àlgebra de Boole, Circuits Combinacionals i Circuits Seqüencial
comprendre el comportament d’un circuit o sistema digital caldrà realitzar unes pràc
de laboratori, on progressivament s’estudiaran els diferents circuits i sistemes digita

21336 - SISTEMES DIGITALS II

Objectius: L’estudiant ha de ser capaç de desenvolupar un problema determinat a pa
seu algorisme fins a arribar a obtenir la màquina algorísmica que l’implementi, consid
també la fase final de la implementació sobre placa de circuit imprès.

21302 - SISTEMES EXPERTS
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Objectius: L’objectiu d’aquesta assignatura és donar una visió general de les tècniques
clàssiques de la Intel·ligència Artificial.
Es presenta el problema de la representació de coneixement i del raonament usant els
formalismes de la lògica de predicats, això es completa amb l’ús d’un llenguatge de
programació lògica com el Prolog, i l’aplicació a sistemes basats en regles construïts sobre
software especialitzat.
S’estudien alguns algorismes de recerca per a la resolució de problemes generals de presa
de decisions com els jocs de taulell, i la modificació d’aquests algorismes per introduir
heurístiques. Per a l’estudi d’aquests algorismes es veurà un llenguatge de programació
simbòlica com el LISP.



i una
s limiten

tzats en

emes
eratius
os/fites

 des de

 (a més
stema

control

utador,
cenes

es basa
sar de

Informàtica 98-9
21303 - SISTEMES LINEALS

Objectius: L’objectiu de l’assignatura de sistemes lineals és que l’estudiant assoleix
base sòlida en l’estudi dels senyals i els sistemes. Els coneixements previs requerits e
a estar familiaritzat amb les matemàtiques de primer any.
Els temes tractats constitueixen la base per a cursos posteriors més especiali
comunicacions, enginyeria de control i processament de senyals.

21304 - SISTEMES OPERATIUS I

Objectius: L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir l’alumne en el tema dels sist
operatius a nivell general. S’hi estudien els principals conceptes dels sistemes op
actuals: multiprogramació, processos, fites (Threads), com s’executen els process
(adm. de CPU) i com comparteixen informació recursos (concurrències).
Des del punt de vista de les pràctiques, l’alumne en realitza dues sobre l’SO. Unix
dues visions diferents: nivell d’usuari (shell script), nivell programador (processos).

21305 - SISTEMES OPERATIUS II

Objectius: Aquesta assignatura estudia la resta de les diferents parts que forma l’SO
de l’adm. de CPU – SOI): control de memòria, memòria virtual, entrada/sortida, si
d’arxiu, seguretat i una petita introducció sobre SO distribuïts.
Pel que fa a les pràctiques, se’n realitzen dues: comunicació per missatges (Unix) i 
de concurrència per semàfors/memòria compartida (Unix).

21306 - TÈCNIQUES GRÀFIQUES

Objectius: En aquesta assignatura s’estudien aspectes bàsics de Gràfics per Comp
des d’aspectes de dispositius gràfics fins a modelatge i visualització tant d’es
bidimensionals com tridimensionals.
La metodologia docent, tant de la part teòrica com de problemes de l’assignatura, 
en la impartició de classes magistrals utilitzant transparències. L’alumne pot dispo
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fotocòpies d’aquestes transparències prèviament a la impartició de la classe.
Per la part de pràctiques, les classes s’imparteixen en sessions de laboratori tancat en aula
informàtica tutelades pel professor.

21307 - TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACIÓ

Objectius: L’objectiu de l’assignatura és proveir l’alumne amb el coneixement necessari
per tal d’abordar problemes de complexitat major, mitjançant tècniques que li permetin
analitzar un programa (correcció, cost, etc.), i dissenyar noves solucions a partir de la idea
de recursivitat o de tècniques de disseny d’algorismes.
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21337 - TEORIA D’AUTÒMATS

Objectius: Enunciar propietats generals sobre les funcions que poden calcular els ordi
Classificar els problemes segons la seva dificultat. Veure que hi ha problemes indec
Introduir la complexitat espacial i temporal de problemes decidibles.

21308 - VISIÓ ARTIFICIAL

Objectius: Introducció pràctica a les eines i algorismes que permeten tractar les im
amb ordinador. Dos objectius bàsics del curs seran: tècniques que permeten veur
les imatges i tècniques a utilitzar per extreure’n informació útil en àmbits com ara la ins
industrial, el control de qualitat i la robòtica. A les classes de laboratori es treballa a
sistema de visió complet pensat per a entorns d’inspecció.
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21309 - XARXES DE COMPUTADORS

Objectius: Tenint en compte la novetat del tema per a la major part dels alumnes i que
possiblement serà l’única assignatura on els alumnes tractaran aquests temes, és una
assignatura autocontinguda on es vol proporcionar als alumnes una visió global de tots els
temes relacionats amb la transmissió de dades i les xarxes de computadors, sense poder
aprofundir en cap d’ells. La finalitat de l’assignatura serà la formació de professionals
capaços d’incorporar-se al mercat laboral amb uns coneixements bàsics, però suficients, i
una experiència pràctica, que els permeti continuar i actualitzar els seus coneixements en
aquest món.
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ptabilitat I A (*) - 11 Càlcul I B -11 Electricitat C,D (*) -
Lab.

Àlgebra B -10 Comptabilitat I B (*) -11

Fonaments Computadors
C - H

Electricitat C,D (*) -
Lab.

Algorismes C -I

onen a grups que es realitzen a la mateixa hora

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

0

Horaris de les classes:
Primer semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i 

9 - 10.15 Càlcul I -10 Àlgebra –10 Algo
Pro

10.30 -
11.45

Algorismes i
Programació I -10

Fonaments Computadors
– 10

Càl

12 - 13.15 Electricitat i Electrònica
(*) - 10

Fonaments Computadors
A - H

Com

Comptabilitat I (*) -11 Algorismes I A -I

13.30 -
14.45

Àlgebra A -10 Fonaments Computadors
B - H

Càlcul I A -11 Algorismes I B -I

15.15 -
16.30

Electricitat A,B (*) -Lab.

16.45 - 18 Electricitat A,B (*) - Lab

(*) Assignatures comunes als grups 10 i 20
Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. Les hores partides corresp
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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P

D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s

lcul I -11 Àlgebra -11 Electricitat i Electrònica
(*) - 10

gorismes i
ogramació I –11

Fonaments Computadors
- 11

Comptabilitat I (*) -11

mptabilitat I A (*) -11 Algorismes I C -I Electricitat C,D (*) -
Lab.

Fonaments Computadors
C - H

Comptabilitat I B (*) -11

naments de
mputadors B –H

Càlcul B - 10 Electricitat C,D (*) -
Lab.

Àlgebra B  - 11

gorismes I B -I

(
C sponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

1

rimer semestre, Grup 20

D i l l u n s D i m a r t s

9 - 10.15 Algorismes i
Programació I -11

Àlgebra A –11 Cà

10.30 -
11.45

Càlcul I -11 Àlgebra –11 Al
Pr

12 - 13.15 Electricitat i Electrònica
(*) - 10

Fonaments Computadors
– 11

Co

Comptabilitat I (*) -11

13.30 -
14.45

Fonaments Computadors
A - H

Càlcul A -
11

Fo
Co

Algorismes I A - I

15.15-
16.30

Electricitat A,B (*) -Lab. Al

16.45 - 18 Electricitat A,B (*) -Lab.

*) Assignatures comunes als grups 10 i 20
lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. Les hores partides corre
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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 e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s

rismes B -I Anglès I A -10

ès I -10 Anglès I -10 Anglès I B -10

bra -10 Fonaments Computadors
- 10

Electricitat i Electrònica -
10

Comptabilitat I -11

rismes i
ramació I –10

Càlcul I -10 Electricitat C,D -Lab.

Compta. I
B - 11

Algorismes
C- I

ul I -10 Fonaments Computadors
C - 11

Electricitat C,D -Lab.

Àlgebra B -10 Algorismes D -I

hora

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

2

Primer semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m

12 - 13.15

13.30 -
14.45

Algo

15.15-
16.30

Àlgebra A -10 Electricitat A,B - Lab. Angl

Algorismes I A -I Fonaments A –H

16.45 - 18 Algorismes i
Programació I-10

Electricitat A,B -Lab. Àlge

Fonaments
B -H

Compta.I A
– 11

18.15-
19.30

Algebra -10 Fonaments Computadors
– 10

Algo
Prog

19.45 - 21 Electricitat i Electrònica -
10

Càlcul I – 10 Càlc

Comptabilitat I -11

Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
Les hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa 
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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S

 e s D i j o u s D i v e n d r e s

0 Sistemes Operatius I 10 Teoria d'Autòmats (*)10

Comptabilitat II (*) 11

0 Matemàtica Discreta 10 Algorismes i
Programació II 10

 B Càlcul II B  10 Comptabilitat II B (*) 11

Operatius I A D Teoria d'Autòmats B
(*) 10

 10 Sistemes Operatius I C   
D

Algorismes i
Programació II B H

 B Algorismes i
Programació II A H

Operatius I B D Algorismes i
Programació II D  H

Algorismes i
Programació II C H

Sistemes Operatius I D D

(
C a grups que es realitzen a la mateixa hora
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

3

egon semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r

9 - 10.15 Càlcul II 10 Sistemes Operatius I10 Càlcul II 1

10.30 -
11.45

Teoria d'Autòmats (*)10 Matemàtica Discreta 10 Anglès II  1

Comptabilitat II (*)11

12 - 13.15 Algorismes i
Programació II 10

Anglès II  10 Anglès II A

Sistemes 

13.30 -
14.45

Teoria d'Autòmats A (*)
10

Matemàtica Discreta 10 Càlcul II A

Comptabilitat II A (*) 11 Sistemes Operatius I E D Anglès II B

15.15-
16.30

Teoria d'Autòmats C
(*) 3

Sistemes 

16.45 - 18

*) Assignatures comunes als grups 10 i 20
lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. Les hores partides corresponen 
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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 e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s

rismes i
ramació II11

Anglès II 11 Teoria d'Autòmats (*)10

Comptabilitat II (*)11

màtica Discreta11 Sistemes Operatius I11 Càlcul II 11

màtica Discreta11 Algorismes i
Programació II CH

Comptabilitat II B (*)11

Sistemes Operatius I D D Teoria d'Autòmats B (*)10

mes Operatius I BD Càlcul II  A10 Algorismes i Programació II
A I

rismes i
ramació II BH

Anglès II B I

Algorismes i
Programació II DI

mes Operatius I CD

nen a grups que es realitzen a la mateixa hora

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

4

Segon semestre, Grup 20

D i l l u n s D i m a r t s D i m

9 - 10.15 Algorismes i
Programació II11

Anglès II 11 Algo
Prog

10.30 -
11.45

Teoria d'Autòmats (*)10 Sistemes Operatius I11 Mate

Comptabilitat II (*) 11

12 - 13.15 Matemàtica Discreta11 Càlcul II 11 Mate

13.30 -
14.45

Teoria d'Autòmats A
(*) 10

Càlcul II B 3 Siste

Comptabilitat II A (*)11 Anglès II AB Algo
Prog

15.15 -
16.30

Teoria d'Autòmats C
(*) 3

Sistemes Operatius I E C

16.45 - 18 Sistemes Operatius I AD Siste

(*) Assignatures comunes als grups 10 i 20
Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. Les hores partides correspo
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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S

D i j o u s D i v e n d r e s

Teoria d'autòmats C 
2

iscreta10 Sistemes Operatius I CD Càlcul II 10

Anglès II BC

II10
Algorismes i
Programació II10

Matemàtica Discreta10

Sistemes Operatius I10 Teoria d'Autòmats10

Comptabilitat II11

ratius I BD Algorismes i
Programació II CH

Teoria d'Autòmats B10

 B H Sistemes Operatius I DD Comptabilitat II B 11

C
L
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

5

egon semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s

12 - 13.15

13.30 -
14.45

Algor. i Progr. II D
H

15.15 -
16.30

Anglès II 10 Algor.II A
H

Anglès II A
B

Matemàtica D

Sistemes Operatius I AD

16.45 - 18 Matemàtica Discreta10 Sistemes Operatius I10 Algorismes i
Programació 

18.15-
19.30

Teoria d'autòmats10 Anglès II 10 Càlcul II 10

Comptabilitat II11

19.45 - 21 Teoria d'autòmats A10 Càlcul II 10 Sistemes Ope

Comptabilitat II A 11 Algor. i Pgr. II

lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
es hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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s D i j o u s D i v e n d r e s

omputadors I Sistemes Digitals I -2 Anglès III - 2

Tecnologia Programació -
2

Electrònica -2

omput. A,B- Sistemes Operatius II -2 Sistemes Digitals I E,F-
Lab.

eratius II C- Anglès III C- 2

omput. A,B - Anglès III B- 2 Sistemes Digitals I E,F-
Lab.

2

Sist. Op. II
D - - B

Sistemes Digitals C,D-
Lab.

Tecnologia Progr. E
- C  

omput. C-

- B Tecnologia Programació
D - C

- Lab. (*) Sistemes Digitals C,D-
Lab.

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

6

Tercer semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e 

9 - 10.15 Electrònica -2 Tecnologia Programació -
2

Estructura C
- 2

10.30 -
11.45

Estructura Computadors I
- 2

Sistemes Digitals I -2 Anglès III - 2

12 - 13.15 Electrònica A,B- Lab. Sistemes Operatius II -2 Estructura C
Lab.

Tecnologia Programació
A - C

Sistemes Op
B

13.30 -
14.45

Electrònica A,B- Lab. Tecnologia Programació
C - C

Estructura C
Lab.

Tecnologia Programació
B - C

Sistemes Operatius II A-
B

Anglès III A-

15.15 -
16.30

Sistemes Digitals A,,B-
Lab.

Sistemes Operatius II B-
B

Electrònica
C - Lab.
(*)

Estructura C
Lab.

16.45 - 18 Sistemes Digitals A,B -
Lab.

Sist. Op. II E

Electrònica C

Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. (*) freqüència quinzeal
Les hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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T

D i j o u s D i v e n d r e s

 II C- Tecnologia Programació
D - C

Tecnologia
Programació E- C  

dors I Tecnologia Programació 
- 2

Electrònica A,B- Lab.

Sistemes Digitals I C -
Lab.

Anglès III - 2 Electrònica A,B- Lab.

resa I Sistemes Digitals I -2 Electrònica -2

Comptabilitat III - 10

Sistemes Operatius II -2 Comptabilitat III - 10

b.

C
L
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

7

ercer semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s

12 - 13.15 Economia Empresa I A-
3

Sistemes Digitals I A,B-
Lab.

Sistemes Operatius II A-
B

13.30 -
14.45

Sistemes Digitals I A,B-
Lab.

Sistemes Operatius
B

15.15 -
16.30

Tecnologia Programació
A - C

Sistemes Digitals I -2 Estructura Computa
- 2

Anglès III A- 2

16.45 - 18 Estructura Computadors I
- 2

Tecnologia Programació -
2

Anglès III - 2

Comptabilitat III - 8

18.15-
19.30

Electrònica -2 Sistemes Operatius II -2 Economia de l'Emp
- 3

Economia Empresa I -3 Estr. Comp. I A,B-
Lab.

19.45 - 21 Economia de l'empresa I
B - 3

Sistemes Operatius II B-
B

Anglès III C- 2

Anglès III
B - 2

Tecnologia
B - C

Tecnologia Programació
C - C

Estr. Comp.. A,B- La

lasses de pràctiques i/o problemes en cursiva. 
es hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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 r e s D i j o u s D i v e n d r e s

a Computadors Sistemes Digitals II2 Probabilitat i Estadística
2

tat i Estadística Sistemes Lineals2 Investigació Operativa I2

Grafs i Complexitat8

a Dades2 Estr. Dad.
B B

Sist. Lin. B
C

Investigació Operativa I2

Estr. Comp. II A,BLab. Sistemes Digitals II A B
Lab.

 Lineals AC Estr. Dad.
C B

Sis. Line. C
C

Sistemes Digitals II A B
Lab.

Estr. Comp. II A,BLab.

Estructura de Dades DB Probabilitat i Estadística
B 11

Estr. Comp. II CLab. (*)

Estr. Comp. II CLab. (*)

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

8

Quart semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c

9 - 10.15 Estructura de Dades2 Sistemes Lineals2 Estructur
II 2

10.30 -
11.45

Investigació Operativa I
A 2

Sistemes Digitals II2 Probabili
2

Grafs i Complexitat8

12 - 13.15 Estructura Computadors
II 2

Probabilitat i Estadística
A 2

Estructur

Grafs i Complexitat8

13.30 -
14.45

Investigació Operativa I
B 2

Sistemes

Estructura de Dades AB

15.15 -
16.30

Estructura de Dades
F C  

16.45 - 18

18.15-
19.30

Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. (*) freqüència quinzeal
Les hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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Q

 s D i j o u s D i v e n d r e s

Economia Empresa II A
11

eneral I Investigació Operativa I
B 11

Sistemes Lineals BC

Estructura Dades BB

ineals AC Sistemes Digitals II2 Investigació Operativa I2

plexitat11 Economia Empresa II B
11

omputadors Sistemes Lineals2

Sist. Digit. II A, B Lab.

Investigació Operativa I2

Grafs i Complexitat11

mpresa II11 Economia General I11

Sist. Digit. II A, B Lab.

Est. Dades CB

Estr. Comp. II A,BLab. Sist. Lin. C C

de Dades2 Economia General I11 Estructura de Dades DB

Estr. Comp. II A,BLab.

C
L
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 4

9

uart semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e

12 - 13.15

13.30 -
14.45

Economia General I A11 Economia G
C 11

15.15 -
16.30

Probabilitat i Estadística
A 2

Probabilitat i Estadística
B 2

Sistemes L

Inv. Op..I
A 11

Estr. Dad.
A B

Economia General I B11 Grafs i Com

16.45 - 18 Estructura Computadors
II 2

Sistemes Digitals II2 Estructura C
II 2

Economia Empresa II11

18.15-
19.30

Probabilitat i Estadística
2

Sistemes Lineals2 Economia E

Grafs i Complexitat11

19.45 - 21 Estructura de Dades2 Probabilitat i Estadística
2

Estructura 

lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
es hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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D i j o u s D i v e n d r e s

emes -3 Enginyeria Software I -3 Xarxes -3

Control Automàtic -8

 -3 Microprocessadors -3 Bases de Dades -3

Sistemes Experts -8

roladors Bases de Dades A- B Bases de Dades D-  B

ques -8 Xarxes C- Lab.

are I B- Bases de Dades B- B Planificació Sistemes -3

Xarxes D- Lab.   

are I C- Bases de Dades C- B

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 5

0

Cinquè semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s

9 - 10.15 Xarxes -3 Microprocessadors -3 Planificació Sist

Sistemes Experts -8

10.30 -
11.45

Perifèrics i Controladors -
3

Enginyeria Software I -3 Bases de Dades

Tècniques Gràfiques -8 Control Automàtic -8

12 - 13.15 Control Automàtic A-
Lab.

Microprocessadors A -
Lab. (*)

Perifèrics i Cont
- 3

Gràfics A-
D

Xarxes A-
Lab.

Tècniques Gràfi

13.30 -
14.45

Gràfics B-
D

Sistemes Experts A- D Enginyeria Softw
D

Xarxes B- Lab. Microprocessadors A-
Lab. (*)

15.15 -
16.30

Perifèrics i Controladors
A,B - Lab.

Sistemes Experts B- C Enginyeria Softw
D

Planificació Sistemes A-
I

16.45 - 18 Perifèrics i Controladors
A,B - Lab.

Enginyeria Software I A-
D

Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. (*) freqüència quinzeal
Les hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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C

 s D i j o u s D i v e n d r e s

xperts A- C Bases de Dades D - B

xperts B- C Economia General II- 8 Xarxes D- Lab.

 de Sistemes -

ades -3 Economia General II -8 Xarxes -3

Sistemes Experts -3

Enginyeria Software I -3 Ampliació Estadística -3

ràfiques -2

Bases de Dades -3 Ampliació Estadística- 3

C
L
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
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3
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8
 1

1
:1

9
  P

á
g
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a
 5

1

inquè semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e

12 - 13.15

13.30 -
14.45

Enginyeria Software I
C - B

Sistemes E

15.15 -
16.30

Tècniques Gràfiques A-
D

Planificació de Sistemes -
8

Sistemes E

Xarxes A-
Lab.

Bases A- B Tècniques Gràfiques B-
D

Planificació
8

16.45 - 18 Ampliació Estadística -3 Planificació de Sistemes
A - I

Bases de D

Sistemes Experts -3

18.15 -
19.30

Xarxes B  - Lab. Economia General II -8

Bases B-
B

E. Soft I A-
D

Tècniques Gràfiques -3 Tècniques G

19.45 - 21 Xarxes C- Lab. Enginyeria Software I -3 Xarxes -3

Bases C-
B

E. Soft I B-
D

lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
es hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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 e s D i j o u s D i v e n d r e s

 Software II3 Visió Artificial 3 Enginyeria Software II
3

Circuits Integrats8

ó Arquitectura Compiladors3 Ampliació Xarxes3

ó Arquitectura Circuits Integrats AL Control de Processos3

Ampliació Xarxes AL

 Software II C Ampliació Xarxes BL Ampliació Xarxes CL

Compiladors AI

Compiladors BI

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
/7

/9
8
 1

1
:1

9
  P

á
g
in

a
 5

2

Sisè semestre, Grup 10

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r

9 - 10.15 Ampliació Xarxes3 Visió Artificial 3 Enginyeria

Circuits Integrats8

10.30 -
11.45

Control de Processos3 Compiladors3 Introducci
3

12 - 13.15 Control Processos AL Introducció Arquitectura
3

Introducci
B L

Enginyeria Software II A
I

13.30 -
14.45

Enginyeria Software II B
H

Visió Artificial A I Enginyeria
I

15.15-
16.30

Visió Artificial B I

Introducció Arquitectura
A L

16.45 - 18

Classes de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
Les hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
Aprovats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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S

 r e s D i j o u s D i v e n d r e s

ria Software II B Economia Empresa III3

ió Xarxes BLab. Visió Artificial 8

ia Empresa III3 Economia General III3 Ampliació Xarxes3

ificial 8

ria Software II3 Investigació Operativa II
3

Visió Artificial A I

ió Xarxes ALab. Investigació Operativa II
3

Visió Artificial B I

C
L
A

In
fo

rm
à
tica

 9
8
-9

9
  2

3
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/9
8
 1

1
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9
  P

á
g
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a
 5

3

isè semestre, Grup 50

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c

12 - 13.15

13.30 -
14.45

15.15 -
16.30

Enginyeria Software II A
H

Investigació Operativa II
3

Enginye
H

Ampliac

16.45 - 18 Enginyeria Software II3 Economia General III3 Econom

Visió Art

18.15-
19.30

Ampliació Xarxes3 Economia Empresa III3 Enginye

19.45 - 21 Economia General IIIH Ampliac

lasses de pràctiques i/oproblemes en cursiva. 
es hores partides corresponen a grups que es realitzen a la mateixa hora
provats per la Junta d’Escola de l’11 de juny de 1998
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Calendaris d’exàmens

Primer quadrimestre, primera convocatòria
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Primer Any Segon Any Tercer Any

dilluns
25 gener

Tècniques Gràfiques
(M) 10,11,2

dimarts
26 gener

Algorismes i
Programació I
(M) 10,11,2,3

Tecnologia Programació
(T) 10,11,2,3

dimecres

27 gener

Perifèrics i Controladors
(M) 10

dijous
28 gener

Anglès I
(T) 10,11

Sistemes Experts
(M) 10,11,2

divendres
29 gener

Anglès III
(M) 10,11,2,3

Bases de Dades
(T) 10,11,3

dilluns
1 febrer

Economia Empresa I
(T) 10,11,2,3
Estructura Computadors I
(M) 10,11,2

dimarts
2 febrer

Fonaments Computadors
(M) 10,11,2,3

Enginyeria Software I
(T) 10,11,2

dimecres
3 febrer

Microprocessadors
(M) 10

dijous
4 febrer

Sistemes Operatius II
(M) 10,11,2,3

Economia General II
(T) 10

divendres
5 febrer

Càlcul I
(T) 10,11,2,3

Planificació de Sistemes
(M) 10,11

dilluns
8 febrer

Sistemes Digitals I
(T) 10,11,2,3

dimarts
9 febrer

Àlgebra
(M) 10,11,2,3

Xarxes de Computadors
(T) 10,11,2,3
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dimecres
10 febrer
dijous
11 febrer

Comptabilitat I
(M) 10,11,3

Electrònica
(M) 2,8,AV

Ampliació Estadística
(T) 10,11

divendres
12 febrer

Electricitat i Electrònica
(T) 10,11,3

Comptabilitat III
(T) 2

Control Automàtic
(M) 10
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Primer quadrimestre, segona convocatòria
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Primer Any Segon Any Tercer Any

dilluns
7 juny

Algorismes i
Programació I
(M) 10,11,2

Tecnologia Programació
(T) 10,11,2,3

Perifèrics i Controladors
(M) 3

dimarts
8 juny

Sistemes Digitals I
(T) 10,11,2,3

Planificació Sistemes
(M) 10

dimecres
9 juny

Fonaments Computadors
(M) 10,11,2

Economia Empresa I
(T) 10,11
Estructura Computadors I
(T) 2,3

Tècniques Gràfiques
(M) 3

dijous
10 juny

Sistemes Operatius II
(M) 10,11,2,3

Enginyeria Software I
(T) 10,11,2

divendres
11 juny

Càlcul I
(T) 10,11,2,3

Control Automàtic
(M) 10
Economia General II
(T) 8

dilluns
14 juny

Anglès I
(M) 2,3

Anglès III
(T) 10,11

Bases de Dades
(M) 10,11

dimarts
15 juny

Àlgebra
(T) 10,11,2,3

Microprocessadors
(M) 3
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dimecres
16 juny

Comptabilitat I
(M) 10,11,2

Comptabilitat III
(T) 10

Sistemes Experts
(M) 3,8,9

dijous
17 juny

Electricitat i Electrònica
(T) 10,11,2

Xarxes
(M) 10,11

divendres
18 juny

Electrònica
(M) 10,11

Ampliació Estadística
(T) 10,11
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Segon quadrimestre, primera convocatòria
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DIA Primer Any Segon Any Tercer Any

dilluns
21 juny

Teoria d'Autòmats
(T) 10,11,2

Ampliació Xarxes
(M) 3,8,9

dimarts 
22 juny

Sistemes Lineals
(M) 10,11,2

dimecres
23 juny

Fonaments Matemàtica
Discreta (M) 10,11,2,3

Circuits Integrats (M) 8,9
Economia Empresa III (T)
10

dijous
24 juny 

Sant Joan

divendres
25 juny

Investigació Operativa I
(T) 10,11,2

Compiladors
(M) 10,11

dilluns
28 juny

Estructura Computadors II
(M) 3,8,9
Economia Empresa II
(T) 10,11,2

dimarts
29 juny

Anglès II
(M) 10,11,2

Enginyeria Software II
(T) 10,11,2

dimecres
30 juny

Sant JoanEconomia General I
(T) 10,11,2

dijous
1 juliol

Grafs
(T) 10,11

Arquitectura Computadors
(M) 10,11

divendres
2 juliol

Càlcul II
(T) 10,11,2,3

dilluns
5 juliol

Estructura Dades 
(T) 10,11,2,3

dimarts
6 juliol

Algorismes i Programació
II
(M) 10,11,3

Visió (M) 2,9
Investigació Operativa II
(T) 10

dimecres
7 juliol

Probabilitat i Estadística

Economia General I
(T) 10,11,2
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(T) 10,11,2,3
dijous
8 juliol

Sistemes Operatius I

(M) 10,11,2,3

Control de Processos (M)
10
Economia General III (T)
10

divendres
9 juliol

Comptabilitat II
(M) 10,11,2,3

Sistemes Digitals II
(T) 10,11,2
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Segon quadrimestre, segona convocatòria
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Primer Any Segon Any Tercer Any
dimecres
1 setembre

Sistemes Operatius I

(M) 10,11

Estructura
Computadors II
(M) 3
Economia Empresa II
(T) 10,11,2

Compiladors
(M) 2

dijous
2 setembre

Economia General I
(T) 10,11

Enginyeria Software II
(T) 2,3

divendres
3 setembre

Càlcul II
(T) 10,11,2

Grafs
(M) 10,11

Visió
(M) 2,3
Investigació Operativa II
(T) 3

dilluns
6 setembre

Festa Major Sabadell

Dimarts 
7 setembre

Algorismes i
Programació II (M)
10,11,2

Sistemes Lineals
(T) 10,11,2

Arquitectura de
Computadors (M) 3

dimecres
8 setembre 

Probabilitat i
Estadística
(T) 10,11,2

Control de Processos
(M) 10
Economia General III
(T) 3

dijous

9 setembre

Comptabilitat II
(T) 10,11,2
Teoria d'Autòmats
(M) 10,11,2

Sistemes Digitals II
(T) 3,8,9

Ampliació Xarxes
(M) 3
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divendres
10
setembre

Fonaments Matemàtica
Discreta
(T) 10,11,2,3

Estructura de Dades
(M) 10,11,2,3

Circuits Integrats
(T) 8,9

dilluns
13
setembre

Anglès II
(M) 10,11

Investigació Operativa
I
(M) 10,11

Economia Empresa III
(T) 10
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1.3. Les beques i els programes d’intercanvi

Beques i ajuts de la UAB per al curs 1998-99:

Denominació Terminis de sol·licituds Terminis de resolució Data prova
de les beques de nivell

Ajuts de col·laboracióDel 18 juny al 10 juliol 1998 Del 20 al 28 juliol 1998
Intercanvi

Universitat Catalana De l’1 al 8 juliol 1998 Del 22 juliol 1998
d’estiu 98

Ajuts Col·laboració Del 3 al 30 juny 1998 Del 29 juliol 1998 14 juliol 1998
Serveis Informàtics

Servei d’Idiomes Del 15 al 30 juny 1998 Del 30 juliol 1998
Moderns

Ajuts Col·laboració De l’1 al 30 juliol 1998 Setembre 1998
UAB

Ajuts Col·laboració De l’1 al 15 octubre 1998 1a. quinzena 9 setembre
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OSD novembre 1998 1998

Pere Menal De l’1 juliol al 
30 octubre 1998 30 novembre 1998

Pràcticum 1 al 29 octubre 98

Ajuts doctorat via De l’1 setembre al Última setmana de 
desenvolup. 29 octubre 1998 novembre 1998

Transports 98 Del 7 al 29 de gener 1999 16 de juliol 1999

Per a més informació, adreceu-vos a l’Àrea d’Alumnes, telèfon 93 – 581 11 10
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1.4. Serveis

Gestió Acadèmica (Secretaria)

La Gestió acadèmica del centre té cura de les tasques relatives a les qüestions admin
i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.

Us podeu adreçar a la gestió acadèmica per als següents temes:

— Informació acadèmica general.

— Informació sobre el pla d’estudis.

— Informació sobre el vostre expedient acadèmic (Recordeu que també podeu cons
vostre expedient mitjançant els terminals d’autoservei i els servicaixes de “La Ca

— Suport a l’automatrícula.

— Matriculació.

— Tramitació de títols.

— Oficialització de documents.

— Certificats.

— Convalidacions d’estudis.

— Trasllats d’expedients.

— Reconeixement de crèdits.

La secretaria us informa de la normativa existent mitjançant les guies de l’estudiant, 
d’anuncis envidrats destinats a tal efecte, la web del centre, o amb comunicació per
electrònic quan es tracta de notificacions personals.

L’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, és el següent:

Durant el curs acadèmic de 10.00 a 13.00 hores, i 
de 16.00 a 19.00 hores

Del 24 al 31 de juliol de 1998 i del 17 al 21 d’agost de 1998:de 10.00 a 13.00 hores
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De l’1 al 14 d’agost de 1998 i els períodes festius 
(consulteu calendari acadèmic d’aquesta guia): No hi ha servei.

Adreça i telèfons
Gestió Acadèmica EUEE / EUI – (Edifici S)
c. dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Telèfon: 93 - 728 77 12Fax: 93 – 728 77 26
Adreça electrònica: secretaria@minerva.uab.es
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Informàtica 98-
Biblioteca

La Biblioteca Universitària de Sabadell va ser inaugurada a l’octubre de 1993 fruit 
fusió de les biblioteques de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtic
Sabadell, les quals s’havien creat l’any 1979 i 1988 respectivament.

El seu principal objectiu és donar suport a l’aprenentatge de l’alumnat i al treball do
de recerca del professorat.

1) Estructura

Organitzada en tres nivells, té una superfície total de 1560 m2 i 216 places de lectura.

Planta principal: Secció de monografies, de referència, zona d’estacions de treball i con
d’Opac, taulell d’informació i préstec, accés a la fotocopiadora d’autoservei, cons
consergeria i lavabos.

Planta inferior : Secció de revistes i diaris, Opac de consulta del catàleg i taulell d’informa

Planta superior: Secció de memòries d’empresa, estadística, i butlletins oficials. Cab
d’ús per al professorat, terminal de consulta al catàleg, aparell lector de microfit
videoteca.

La Biblioteca disposa d’un ascensor intern per tal de facilitar l’accés a les diferents p
a les persones discapacitades.

2) Fons

Especialitzada en ciències empresarials i informàtica, disposa d’un fons aproximat de 1
volums i 1.718 títols de publicacions periòdiques (que inclouen les memòries d’emp
el fons d’estadística). El fons audiovisual consta d’uns 240 vídeos, 80 cassettes, 81 micr
de tesis doctorals, 80 CD-ROMi 575 disquets.
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Per altra banda, podeu consultar l’adreça www.decomate.uab,uns 221 títols de publicacions
periòdiques que estan subscrits en format electrònic per a tots els usuaris de la UAB.

3) Serveis

3.1) Consulta

Per accedir als serveis de la Biblioteca és necessari acreditar la vinculació amb la UAB
mitjançant el carnet d’estudiant, professor o PAS. Per utilitzar el servei de préstec cal que
valideu aquest carnet al taulell de la Biblioteca.
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El catàleg de la Biblioteca està informatitzat i forma part del catàleg col·lectiu autom
de les biblioteques de la UAB. És, per tant, consultable des de la mateixa Bibli
mitjançant els quatre terminals distribuïts entre les tres plantes i des de qualsevol or
connectat a la xarxa informàtica de la UAB (des de casa, despatxos, departaments i lab
a través de la web del servei de Biblioteques www.babel.uab.es.

Des d’aquests terminals també podeu accedir, entre d’altres, a catàlegs de biblio
universitàries catalanes, a la Universitat Jaume I (Castelló) a la Xarxa de Bibliot
Populars (Diputació de Barcelona), a la Biblioteca de Catalunya i al Consell Con
(Generalitat de Catalunya).

3.2) Préstec

El préstec és un servei informatitzat que està a disposició de tots els membres de la co
universitària i centres adscrits a la UAB. La normativa general de préstec dins del m
Reglament del Servei de Biblioteques de la UABaprovat per la Junta de Govern de 19
i modificacions de 1991 i 1992 estableix les condicions del préstec i la tipologia dels u

Es podran tenir en préstec un màxim de tres obres durant 15 dies prorrogables si
estat reservats per altres usuaris. El retard en la devolució suposarà el bloqueig de
préstec durant 4 dies per cada dia de retard, incloent-hi festius i vacances.

Els llibres amb un punt blau al llom es deixaran en préstec a partir de dijous a les
s’hauran de retornar el dilluns següent. El retard en la devolució d’aquests llibres su
el bloqueig del dret de préstec durant 12 dies per dia de retard.

3.3) Préstec entre biblioteques de la UAB

Si necessiteu un llibre que es troba en una altra biblioteca de la UAB i no us hi 
traslladar, podeu sol·licitar-lo al personal de la biblioteca que s’encarregarà que ens 
per correu intern.

3.4) Préstec interbibliotecari
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Aquest servei permet obtenir documents bibliogràfics, en diversos suports, que no es troben
en el fons de les Biblioteques de la UAB. Per utilitzar aquest servei us heu d’adreçar al
personal de la Biblioteca, que us informarà dels tràmits i de les tarifes vigents.

3.5) Estacions de treball

Les estacions de treball es troben a la planta principal i us permeten:

— consultar els CD-ROMi disquets instal·lats en la xarxa local

— consultar els CD-ROMen xarxa de la UAB

— connectar-vos a Internet per cercar altres fons d’informació
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Adreça i telèfons

Carrer dels Emprius, 2
08202 Sabadell

93-7287702 Cap de la Biblioteca
93-7287701 Préstec i Consergeria
93-7287711 Publicacions Periòdiques
93-7287726 Fax

e-mail: M_mallorqui@minerva.uab.es

Horari

De dilluns a divendresde les 8.30 a les 20.45 hores.

Setmana Santa i Nadal restarà tancada.

Juliol : de les 8.30 a les 19.45 hores.

Agost: 1a, 2a setmanes estarà tancada
3a setmana de les 9 a les 13.45 hores.
4a setmana de les 9 a les 19.45 hores.

Consergeria

A la consergeria del Centre us podeu adreçar per sol·licitar informació general i sobr
i altres dependències de l’Escola, així com per a tots els tràmits relacionats amb la
intel·ligent.

64 La guia de l'estudiant 1998-1999

99  23/7/98 11:19  Página 64
També hi ha un servei de consigna i objectes perduts.

Adreça i telèfons

Consergeria EUEE / EUI (Edifici S)
c. dels Emprius, 2
08202 SABADELL

Telèfon: 93 -728 77 00 
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Servei d’informàtica distribuïda

1) Equipament

L’Escola Universitària d’Informàtica disposa d’un Centre de Càlcul equipat amb el m
següent (aquest material està destinat a la docència i a la recerca que hi ha al nostr

— 1 Ordinador Sun Mod. Sparc 10, amb 32 Mb de Ram, dos unitats d’informació m
de 400 Mb, streamer, Cd Rom, monitor color 17’’ i sistema de digitalització de v

— 1 Ordinador DIGITAL Mod. Micro-VAX 3400, amb 20 Mb de RAM, i dos unita
d’informació massiva de 450 y 1000 Mb. Unitat de cinta estàndard 1600 DPI i str
amb capacitat de 300 Mb.

— 1 Servidor Novell Netware 4.1 amb CPU Pentium 133, 92 Mb de RAM, Fast Eth
i quatre unitats d’informació massiva fins a 10 Gb.

— 1 Plotter Din A0 paper continu i fulls individuals.

— 2 Impressores matricials de 132 columnes.

— 1 Impressora HP Laserjet 5MP.

— 1 Impressora Epson Stylus Color 550.

— 1 Conversor gràfic SkyVision BOX-800+.

— 1 Televisor de 24’’.

— 2 Servidors d’impressió Celan EtherPS.

— 1 Pantalla de cristall líquid.

— 1 Ordinador portàtil 486SX, HD 300 MB, 8 MB RAM.

— 2 Canons de vídeo, conversor gràfic.

— Connexió punt a punt amb el Servei d’Informàtica del campus de Bellaterra, línia e
de dades 2 Mb.

També disposa dels següents recursos compartits amb l’Escola Universitària d’Estud
Empresarials:
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— 1 Servidor Windows NT 4.0 amb CPU Pentium Pro 200, 64 Mb. de RAM, Sound Blaster
32, MGA 4Mb, HD 4 Gb., CD-ROM i Fast Ethernet. 

— 1 Torra CD-ROM Torra amb capacitat per 6 CD-ROM.

— 1 Discport Microtest Discport.

— 1 Scanner Epson GT-9000.

— 1 Servidor Internet 486 DX4 a 100 Mhz. HD 1,5 Gb., 32 Mb RAM. 

— 1 Gravador CD-ROM Kodak PCD Writer 225

— 1 Streamer SONY amb cintes DAT 4mm 8Gb.

— 1 Sistema d’alimentació ininterrompuda 40 Kva.
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2) Serveis que ofereix

El Centre de Càlcul dóna servei als diferents col·lectius del centre (alumnes, profes
administració).

L’Escola disposa d’un sistema de cablejat amb tipologia Fast Ethernet 100 Mbps 
connecten els diferents equips existents a les aules d’informàtica, despatxos, labor
centre de càlcul (PC, MAC, DIGITAL, SUN, SILICON GRAPHICS, etc.).

3) Aules d’informàtica

Aula A 30 ordinadors, Aula D 13 ordinadors,
Aula B 17 ordinadors, Aula H 12 ordinadors,
Aula C 17 ordinadors, Aula I 12 ordinadors.

3.1) Equipament de les aules

— 24 Pentium a 166, 32 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA, Floptical de 640 Mb. so, 12
quals amb Monitor de 17”

— 41 Pentium, 16 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA, dels quals:
20 a 150 Mb, 6 a 100 Mb, 1 a 200 Mb, i 1 a 90 Mb.
13 a 133 Mb + So, Floptical 230.

— 19 486DX4 a 100, 16 Mb. RAM, Fast Ethernet, SVGA., SyQuest 105 Mb

— 15 486DX2 a 66, 16 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA 

— 6 Pentium a 75, 16 Mb RAM, Fast Ethernet.

D’aquests ordinadors 20 estan equipats amb tarja de so, Cd-Rom i/o Syquest.

Tots els ordinadors estan intercomunicats i poden accedir a tots els recursos de l’Es
més, és possible la connexió a la resta de la UAB i sortir a Internet.

3.2) Horari

66 La guia de l'estudiant 1998-1999

99  23/7/98 11:19  Página 66
L’horari d’utilització de les aules és de 9.30 a 21.00 hores, de dilluns a divendres.
Durant el curs, les aules estan tancades tot el dia les dues primeres setmanes d’agost, i a la
tarda la darrera setmana de juliol i la tercera d’agost.

4) Laboratoris

L’Escola d’Informàtica disposa d’una sèrie de laboratoris on els alumnes fan les pràctiques
de les diferents assignatures impartides a l’escola. Aquests laboratoris són els següents:
Laboratori d’Arquitectura de computadors, de Circuits, de Control automàtic, d’Electrònica,
de Xarxes de computadors, de Visió artificial, i de Projectes.
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Aquests laboratoris disposen de material per a desenvolupar les pràctiques de les ass

Laboratori d’Arquitectura de computadors.
Equipament: 13 Ordinadors PC, 9 CPU rack Motorola 68000, 9 Impressore

Oscil·loscopis, 5 Fonts d’alimentació, 2 Generador de funcions.
Assignatures: Perifèrics controladors.

Microprocessadors.
Estructura de computadors I.
Estructura de computadors II.
Introducció a l’arquitectura de computadors.

Laboratori de Circuits.
Equipament: 11 Ordinadors PC, 6 Oscil·loscopis, 9 Fonts d’alimentació, 9 Gener

de funcions,1 Programador d’eproms,1 Analitzador lògic, material pe
fabricació de circuits impresos.

Assignatures: Sistemes digitals I.
Sistemes digitals II.
Circuits integrats.

Laboratori de Control Automàtic.
Equipament: 6 Ordinadors PC, 3 Fonts d’alimentació, 1 Generador de funcions, 1 au

programable, aparells de control automàtics, mòduls d’automatitz
simuladors de control de nivell, simuladors d’embassament.

Assignatures: Control automàtic.
Control de processos i tecnologia.
Sistemes lineals.

Laboratori d’Electrònica.
Equipament: 11 ordinadors PC,11 oscil·loscopis,11 generadors de funcions, 11

d’alimentació. 
Assignatures: Electrònica

Electricitat i electrònica. 

Laboratori de Xarxes de computadors.
Equipament: 18 ordinadors PC,1 servidor Novell, 1 Servidor Linux, 1 Servidor 

material de comunicació entre ordinadors, analitzadors de xa
impressores.

Assignatures: Xarxes de computadors.
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Ampliació de xarxes de computadors.

Laboratori de Visió artificial.
Equipament: 2 ordinadors PC, càmeres per capturar imatges, taulers d’il·luminació.
Assignatures: Visió artificial.

Laboratori de Projectes.
Equipament: 3 Silicongraphics Indy, 4 ordinadors Pentium, 1 Sparc clàssic, 1 Sparc

station 5, 1 lectograbador de targes magnètiques, lector de codis de barres.

A aquest laboratori hi tenen accés tots els alumnes matriculats a l’assignatura de projectes.
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Servei d’Informàtica Distribuïda EUEE / EUI – (Edifici S)
c. dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Telèfon: 93 - 728 77 22  Fax: 93 – 728 77 26
E_mail: s_informatics@minerva.uab.es

Treball Campus

La Borsa de Treball es proposa, d’una banda, oferir als estudiants de la nostra es
possibilitat de posar en pràctica els coneixements que han anat adquirint durant 
formació i, de l’altra, obrir vies per facilitar la seva incorporació al món laboral.

Actualment, aquest servei s’adreça als alumnes dels dos últims cursos i als titulats.

El servei disposa de becaris/es a la secretaria de l’escola per donar informació i r
dades. L’horari d’atenció als alumnes del servei de Borsa de Treball és de les 10.0
13.00 de dilluns a divendres.

Treball Campus EUEE / EUI – (Edifici S)
c. dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Telèfon: 93 - 728 77 25  Fax: 93 – 728 77 26

Servei de Fotocòpies
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El centre disposa d’un servei de fotocòpies per reproducció i venda de material de docència
com horaris, exàmens, i pràctiques que l’escola i els professors deixen a la vostra disposició.

L’horari d’atenció al públic és de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.00 a les 20.00 hores
de dilluns a divendres. El mes de juliol l’horari és de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.00
a les 18.00 hores i el mes d’agost el servei roman tancat.

Servei de Fotocòpies EUEE / EUI – (Edifici S)
c. dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Telèfon: 93 - 728 77 65
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1.5. L’agenda
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Calendari acadèmic

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DESEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MARÇ

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNY

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GENER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABRIL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULIOL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

NOVEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

FEBRER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAIG

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AGOST

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
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Dies de classe

Setmana prèvia als exàmens

Exàmens

Festius i vacances, inclosa la festa patronal

Negreta

• Festa patronal: el 6 d'abril
• Exàmens primera convocatòria, primer semestre: del 25 de gener al 13 de febrer
• Exàmens primera convocatòria, segon semestre: del 7 de juny al 18 de juny
• Exàmens segona convocatòria, primer semestre: del 21 de juny al 10 de juliol
• Exàmens segona convocatòria, segon semestre: de l'1 al 13 de setembre
• Inici de les classes: alumnes de primer curs: 28 de setembre

alumnes d'altres cursos: 30 de setembre
• Festius al campus de Sabadell: 10 de maig i 6 de setembre

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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Calendari de matrícula

Calendari d’automatrícula:*

Us podeu matricular a qualsevol servicaixa de “la Caixa” o a qualsevol terminal d’auto
de la UAB. Igual que l’any passat, l’automatrícula és voluntària.

Estudiants amb tot aprovat al juny del 1998Del 20 de juliol al 9 d’octubre de 1998

Resta d’estudiants Del 21 de setembre al 9 d’octubre de 1998

Recordeu que cal que tingueu actualitzades les vostres dades personals:

A la secretaria acadèmica del centre: — domiciliació bancària,
— l’adreça.
— família nombrosa (si s’escau)

A qualsevol oficina de “la Caixa”: - activació de la targeta magnètica (no cal que s
clients).

* Els estudiants que NO PODRAN AUTOMATRICULAR-SE són: 
— els alumnes de primer, els funcionaris o familiars
— alumnes amb una titulació universitària,
— ni els que tan sols hagin de matricular el projecte.

Calendari de matrícula per finestra de secretaria

Majors de 25 anys i alumnes de nou ingrés,
1a. Opció de pre-inscripció 21 i 23 de juliol de 1998

Matriculació dels errors i renúncies a la reassignació27 de juliol de 1998
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Alumnes amb tot aprovat al juny 29 de juliol de 1998

Resta d’alumnes de nou ingrés 2 i 3 de setembre de 1998

Preinscripció especial 25 de setembre de 1998

Resta d’alumnes 28 i 29 de setembre de 1998

Els alumnes han de recollir a la consergeria del centre els impresos de matrícula, el número
d’ordre, el dia i l’hora de matrícula.

Només es lliurarà número d’ordre de matrícula a tots aquells alumnes que no es puguin
automatricular (vegeu quadre anterior).
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Calendari administratiu

Matrícula de projectes: (repetidors 
amb projecte assignat l’any anterior).............................4a. setmana de setembre del 1

Entregar la sol·licitud del projecte al director................abans del 30 de setembre de 1

Sol·licituds de canvis, anul·lacions 
i ampliacions d’assignatures, inclosos 
els projectes (recordeu que les 
AMPLIACIONS només es poden sol·licitar 
durant aquest termini) ...................................................del 19 al 30 d’octubre de 1998.

Sol·licituds d’anul·lació de matrícula 
(recordeu que NO es retornen els diners).......................fins al 13 de novembre de 1998

Dates específiques de matrícula de projecte:.................del 30 de novembre de 1998 a
26 de febrer de 1999.

Sol·licitud d’examen convocatòria 
extraordinària de febrer (40 crèdits o menys 
per finalitzar els estudis, 20 de 2n quadrimestre)...........del 7 al 18 de desembre de 19

Sol·licituds de canvis i anul·lacions 
que no impliquin un increment econòmic, 
d’assignatures de segon semestre 
(excloses aquelles sobre les quals ja existeixi 
una resolució denegatòria anterior)................................del 15 al 22 de febrer de 1999.

Terminis màxims per presentar sol·licituds fins al 29 de juny de 1998.
de Convalidacions a les Juntes de fins al 2 de setembre de 1998.
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Convalidacions del curs: fins al 23 d’octubre de 1998.
fins al 10 de desembre de 1998.
fins al 24 de febrer de 1999.
fins al 26 d’abril de 1999.
fins al 21 de juny de 1999.

Sol·licituds de trasllat d’expedients:..............................de l’1 al 31 de juliol de 1998.

(data límit per portar qualificacions 
convocatòria setembre):.................................................30 de setembre de 1998.
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Telèfons i adreces electròniques

Servei Telèfon Fax e-mail

Administració 93-728 77 17 93-728 77 26 Ad.sabadell@minerva.uab.es

Biblioteca 93-728 77 01 93-728 77 26 M_mallorquiminerva.uab.es

Consergeria 93-728 77 00 93-728 77 26

Direcció 93-728 77 18 93-728 77 27 M_carne@minerva.uab.es

Gestió acadèmica 93-728 77 12 93-728 77 26 secretaria@minerva.uab.es

Servei d’informàtica 
distribuïda 93-728 77 22 93-728 77 26 s_informatics@minerva.uab.es
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Suport departamental 93-728 77 49 93-728 77 27 j_canovas@minerva.uab.es

Borsa de Treball 93-728 77 25 93-728 77 26

Adreça:

Escola Universitària d’Informàtica (Edifici S)
Universitat Autònoma de Barcelona
c/ dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Web: http://sabweb.uab.es
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2. L’Autònoma
Informar-se
Estudiar: informació acadèmica i suport a l’estudi
Viure
Participar
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Informar-se

Centres docents i guia de l’estudiant

Els centres docents, facultats i escoles universitàries us ofereixen informació detallad
diferents temes del vostre interès o bé us orienten cap a on adreçar la vostra consulta
cas.
D’altra banda, cada centre docent edita anualment La guia de l’estudiant, on podreu trobar
també informació detallada sobre els temes següents: estructura i organització de
plans d’estudis, informació acadèmica i serveis.
Aquesta guia la podeu adquirir en el moment de fer la matrícula. També podeu con
la al Punt d’Informació de la Plaça Cívica.

Oficina d’Informació

Tel.: 93 581 11 11
Fax: 93 581 20 00
Correu electrònic: informacio@uab.es
Adreça Internet: http://www.uab.es

L’Oficina d’Informació disposa d’un punt d’informació situat a la Plaça Cívica. El pun
ofereix informació sobre els aspectes següents:

• Totes les qüestions relacionades amb l’Autònoma: estudis, informació acadè
organismes i activitats culturals.

• El món universitari en general: altres universitats catalanes, de la resta de l’
estrangeres.

Al punt d’informació hi ha instal·lats ordinadors a disposició dels usuaris. Aquests ter
ofereixen tota la informació de la UAB i totes les possibilitats informatives de la x
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Internet.

Campus virtual

La Universitat Autònoma de Barcelona circula per les autopistes de la comunicació perquè
està oberta al món i per facilitar la connexió amb altres realitats i altres fonts i serveis
d’informació.
Els alumnes de la UAB accedeixen a Internet des de casa o des del campus, mitjançant les
aules informàtiques i tenen accés als serveis següents:



ic de
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• Web de la UAB i altres de tot el món
• Tutories electròniques
• Adreça pròpia de correu electrònic
• Serveis Internet: participació en grups de notícies (News), magatzem electròn

programes gratuïts...

Autònoma oberta
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L’Autònoma és una universitat tecnològicament capdavantera en la seva gestió, cosa que
facilita l’accés a la informació i la immediatesa dels serveis.
Els alumnes de la UAB poden consultar les qualificacions, els expedients acadèmics complets
i automatricular-se als terminals d’autoservei distribuïts per les facultats.
També poden accedir a aquests serveis des de terminals d’autoservei financers, en virtut
d’un acord entre la UAB i l’entitat financera emissora del carnet d’estudiant.
Mitjançant la xarxa Internet, i gràcies al projecte CESAR, els estudiants poden accedir als
serveis com la consulta de qualificacions i d’expedient acadèmic, a la seva bústia de correu
electrònic i altres que s’hi poden anar incorporant. 
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Estudiar

Informació acadèmica

Reincorporacions

La reincorporació al centre cal demanar-la al degà o director del centre correspone
demanar-la cal tenir present el següent: 

• si es volen continuar els mateixos estudis que s’havien abandonat, i no s’han inicia
estudis, l’únic requisit necessari és no tenir el règim de permanència exhaurit. 

• si s’havien abandonat uns estudis per iniciar-ne uns altres s’haurà d’haver supera
mínim, 60 crèdits, o el nombre de crèdits mínims exigits en la primera matrícula
haver exhaurit el règim de permanència respecte dels estudis als quals es
reincorporació.

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els e
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresp
mitjançant l’automatrícula, als terminals propis de la Universitat o als terminals Servi
per a aquells centres que hagin adaptat aquesta modalitat, durant els dies i els mesos
en el calendari específic de cada centre.

Documentació

Alumnes de nou ingrés
Presentació de l’imprès a la secretaria acompanyat de: 
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• original i fotocòpia del document que doni dret a matrícula reduïda o gratuïta, si escau
(credencial de becari condicional, carnet de família nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral). Si s’ha obtingut matrícula d’honor global de COU, cal presentar
original i fotocòpia del llibre de qualificacions

• original i fotocòpia del DNI o passaport
• dues fotografies actuals en color
• original del document que doni accés a la universitat: targeta de selectivitat, certificat

de FP 
• justificant del trasllat d’expedient i fotocòpia compulsada de l’expedient (accés per les

vies 7 i 8) 
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• certificat acadèmic personal i fotocòpia compulsada del títol (accés per la via 2) 
• resguard del pagament del trasllat d’expedient (accés per la via de trasllat d’exped
• els alumnes que accedeixen a uns estudis de només segon cicle o al segon cic

estudis de 1r i 2n cicle des d’una titulació prèvia hauran de presentar, si no ho han
abans, fotocòpia compulsada del títol que li ha donat accés als nous estudis i de l’ex

• els alumnes admesos per cursar uns estudis a la UAB perquè tenen convalidats 7
crèdits d’uns estudis universitaris realitzats a l’estranger hauran de presentar la re
d’admissió. 

• autorització del Rector en el cas de simultaneïtat d’estudis. 
• original i fotocòpia de la resolució de convalidació d’estudis anteriors, si escau.

Resta d’alumnes
Presentació de l’imprès a la secretaria acompanyat de: 
• original i fotocòpia del document que doni dret a matrícula reduïda o gratuïta, si 

(credencial de becari condicional, carnet de família nombrosa, certificat de ser func
o personal laboral).

• els alumnes que es reincorporen a uns estudis i que n’havien començat uns altres
de presentar: fotocòpia compulsada del títol dels altres estudis si els han finalitzat o re
del pagament del trasllat d’expedient si no han finalitzat els estudis que van i
posteriorment als abandonats.

• original i fotocòpia de la resolució de convalidació d’estudis anteriors, si escau.

Matrícula gratuïta

D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressu
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Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.

Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.
En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de què
s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’import
de les taxes acadèmiques.
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Cost. Principals conceptes del pressupost de la UAB

Ingressos 

Subvenció pública 66,30%
Preus públics per matrícules 16,80%
Publicacions i prestació de serveis 2,24%
Convenis d’investigació 5,60%
Ingressos patrimonials 0,57%
Ingressos públics per a investigació 6,78%
Altres ingressos 1,72%

Despeses 

Personal docent 41,20%
Personal d’administració i serveis 20,63%
Funcionament 12,91%
Investigació 11,90%
Inversions 8,72%
Despeses financeres 3,18%
Beques i subvencions 1,36%
Altres despeses 0,11%

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocatòria ordinària
La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al set

Convocatòria extraordinària de febrer (final de carrera)
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Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.
Per optar a aquesta convocatòria, caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria durant les
dates que el centre estableixi.
Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que l’alumne
no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria, per tant, l’alumne, en el moment de fer la
sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).
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Plans d’estudis nous

La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semes
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocatòria extraordinària de febrer
Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin
convenient.

1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendent

a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la doc

dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits r
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a tote

assignatures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran

entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatò

traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presen

l’examen.
En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurid

Revisió d’exàmens

L’avaluació és el conjunt de proves que, de forma continuada, es fan al llarg del curs
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una formació millor de l’alumnat. L’alumnat té dret a conèixer el sistema d’avaluació de
cada assignatura al començament del curs. Els programes de les assignatures contindran els
sistemes d’avaluació i s’hi indicaran les proves que s’hauran de realitzar.
Les avaluacions poden ser parcials, quan només informin respecte del coneixement d’una
o diverses parts d’una assignatura, o finals, quan la seva finalitat és constatar el coneixement
total de l’assignatura. En tots els casos ha d’existir una avaluació final a la qual l’alumne
es pugui presentar. Les avaluacions es reflecteixen mitjançant les notes.
L’avaluació final serà la que constarà a l’acta corresponent i s’anotarà a l’expedient acadèmic
personal de l’alumnat.
Els mitjans habituals per a l’avaluació són les proves escrites i els treballs o les pràctiques
realitzades durant el curs. 
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Procés
Per demanar una revisió extraordinària: 
• Sol·licitud dirigida al degà o director del centre. 
• El degà o director proposarà a la junta de facultat o d’escola el nomenament d’un tr

en el termini màxim d’un mes. En cas d’urgència, podrà nomenar-lo directament. 
• El tribunal el formaran 3 professors del centre, un dels quals ha de ser del depar

responsable de la matèria objecte de revisió, que actuarà com a ponent. En cap
formar part del tribunal el professor directament responsable de la prova. 

• El ponent notificarà a l’interessat la constitució del tribunal i el requerirà per tal que 
presentar, per escrit o en audiència, les al·legacions que consideri. Així mateix dem
les proves i l’informe corresponent al professor responsable. En el cas de proves
els centres establiran mecanismes per garantir els drets de l’alumnat. 

• En cas de produir-se diverses sol·licituds de revisió d’una mateixa assignatura, la d
del centre, el deganat o la junta de facultat nomenaran un únic tribunal revisor. T
podrà optar-se per un sol tribunal quan hi hagi diverses sol·licituds de revisió de dif
assignatures. En aquest supòsit, el nombre de membres del tribunal serà de cinc, 
quals actuaran com a ponents, i s’adoptarà la denominació de “comissió”.

• El tribunal resoldrà en el termini màxim d’un mes des de la data de constitució. En
que sigui revisada una avaluació, el mateix tribunal s’encarregarà de posar-li la
corresponent. 

• De la resolució del tribunal, se n’informarà el degà o director, que l’executarà i la noti
a l’interessat. 

• Les decisions del tribunal són recorribles al Rector en el termini d’un mes. 

Terminis
• Revisió ordinària: començarà com a mínim vint-i-quatre hores després de la publ

de notes o el mateix dia si s’ha anunciat públicament amb anterioritat. 
• Revisió extraordinària: 12 dies a partir del dia que el calendari aprovat per la Ju

Govern fixi com a darrer dia per a la introducció de notes per a cada convocatòria
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Observacions
• En cas que l’alumne tingui pendent la resolució d’una revisió extraordinària, no queda

exonerat de presentar-se a la convocatòria que pugui estar en curs o dels procediments
d’anul·lació previstos a la normativa.

• Realitzada una avaluació final d’una assignatura, les proves corresponents hauran d’estar
en custòdia del professorat als departaments fins a la convocatòria següent dins el mateix
curs. I, en tot cas, fins a tres mesos després de l’última convocatòria en què hagi participat
l’alumne aquell curs.

• Les proves revisades pel procediment extraordinari quedaran en custòdia del degà o
director. S’hauran de guardar durant un any.
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Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol

És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’e
parcials efectuats a l’Estat espanyol en facultats universitàries, escoles tècniques su
de grau mitjà i centres anàlegs.
Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i 
acompanyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada
es consignaran les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes
del pla d’estudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com co
segellats pel centre d’origen.
La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a pr
del vocal de convalidació del centre.
Per tramitar una sol·licitud de convalidació cal que l’alumne hagi estat admès al centr
la titulació corresponent, excepte per al cas dels alumnes amb estudis estrangers pa

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de des
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis c
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in
previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mí
70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hau
formalitzar la preinscripció.
És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne ac
no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.

Documentació que cal presentar
a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es vo

convalidar.
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c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han

estat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacionalitat

del sol·licitant. Aquest certificat pot ser substituït per un testimoni o una certificació
expedida pels serveis consulars del seu país a Espanya o, si és espanyol, per una fotocòpia
compulsada del DNI. 

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si escau, per la traducció (al català
o al castellà) realitzada per traductor jurat.
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La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarreg
la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en l
tramitació i resolució al Ministeri d’Educació i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, 
del 23.1.1987).
D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de 
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la 
interessada pretengui formalitzar la seva matrícula i situació acadèmica, excepte en e
de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con
d’estudis parcials.

Trasllats

La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern va aprovar els
per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres universitats cap a centres de la UAB. A
criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans

actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estu

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobr
capacitat autoritzada.

• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acad
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.

• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Aca
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l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir

Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria corresponent
entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.
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Informàtica 98-9
En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de proc
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universita
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobr
de permanència d’aquesta universitat.
En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de perm
establert per aquesta universitat.

Simultaneïtat d’estudis

1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o
vicerector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mit
preinscripció.

2. La simultaneïtat d’estudis requereix tenir un mínim de 60 crèdits superats en 
d’estudis d’origen.

3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona m
es faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinsc

4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’al
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocup

a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sens
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.

6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, en
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temp
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerecto
qui hagi delegat aquesta funció.

2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadè
l’alumne.
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Règim de permanència

És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’aplicació
a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, aprovat al
maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats en
estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració dels
plans d’estudis.
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Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis

Article 1. Àmbit d’aplicació
1.1. Aquesta normativa s’aplicarà als alumnes que cursin els estudis de primer i de

cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referèn
articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis ela
d’acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius ge
comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials d
de directrius generals propis de cada titulació.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els profe
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alu
En aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories p
efectives.

1.3. S’estableix en 90 el nombre de màxim crèdits de què un alumne es pot matricu
primera vegada.

1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres an
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:

Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos

S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatur

superades.

Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries de

semestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta nor
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única 

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans d
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri
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se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.

Article 3. Convocatòries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada
assignatura.
Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que a l’última
convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria de què
estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb el
departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
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qualificació al deganat o a la direcció del centre.
Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
4.1. L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la al llarg

primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als de
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el re
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració 
l’alumne no s’hagués matriculat.

4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de fo
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant,
córrer convocatòria.

4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d’avaluació de
assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són emin
pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests c
sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui progra
l’assignatura corresponent.

4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’a
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després 
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.

Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat

comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgota

règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Univ
Autònoma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa
6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aq

normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’ap
i que siguin de la seva competència.

6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà inter
se recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu,
terminis legalment establerts.
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Disposició addicional
El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.

Disposicions transitòries
Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
se’ls aplicarà el règim de permanència aprovat pel Consell Social en data 28 d’abril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
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es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de perm
aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els q
el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:

Pla d’estudis actual: Pla d’estudis nou:
convocatòries que l’alumne convocatòries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
5 4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics

Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a l’article 
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival a
d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa faculta
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del di

1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignature
terminis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una ass
entre les convocatòries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només 
reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu 
de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta no
podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.
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2. Convocatòries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes
convocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per
tres professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats
pel director del departament. Tots els professors signaran l’acta corresponent.

3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
1) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà

sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
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als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa considera
si l’alumne no s’hagués matriculat.

2) L’anul·lació de convocatòries tampoc no necessita cap justificació; se sol·licitar
secretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’exam
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de re
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.

La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanènci

4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universita
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el r
permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat Autò
de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se da
Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cad
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el cale
academicoadministratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els
estudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu exp
acadèmic igual o superior a 2,3. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següen
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qual

que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
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• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assignatures
que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries que
l’alumne hagi utilitzat.

Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent, d’acord
amb la taula d’equivalències que regula l’apartat 4 de l’annex I del Decret 1267/1994,
de 10 de juny, i que és la que s’indica tot seguit:

Suspens 0
Aprovat 1
Notable 2
Excel·lent 3
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Matrícula d’honor 4
No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza

3. Per a cada titulació, i en cada curs acadèmic, es podran concedir com a màxim do
quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a ce
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta a
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extrao
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar ass
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjança
comunicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acu
de recepció.
Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització de la 
i el tema elegit.

5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades pe
de Centre, un cop escoltada la Comissió de Docència del centre o de la titula
constituirà un tribunal per a cada titulació.
Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre supl
El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació Acad

6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurad
Junta de Centre perquè l’aprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de
perquè en faci l’aprovació definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corre
adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació nec
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.
L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona des
haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar aq
gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot so
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per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
d’Educació i Ciència, Oficina d’Educació, o a l’oficina consular més propera al seu lloc
de residència.

Crèdits de lliure elecció i assignatures d’universitat

De tots els crèdits que l’alumne ha de cursar per acabar una carrera, un 70% s’obté fent
assignatures obligatòries; un 20%, assignatures optatives i el 10% restant, assignatures de
lliure elecció. 
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L’alumne podrà obtenir el nombre de crèdits de lliure elecció fixat pel seu pla d’estu
la manera següent: 
• Té la possibilitat de triar tant d’entre les matèries optatives del propi pla d’estudi

d’entre la resta d’assignatures ofertes per la UAB en els plans d’estudis nous, amb 
excepcions. 

• A més, per facilitar l’elecció dels crèdits de lliure elecció, la UAB ofereix unes assigna
d’universitat, amb contingut, professorat i horaris pensats precisament per comple
coneixements d’altres carreres. 

• La UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció ensenyaments i activitats im
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per altres universitats i institucions. 
• L’alumne també pot sol.licitar el reconeixement de crèdits de lliure elecció mitjançant

l’acreditació d’uns estudis previs.
Aquests estudis hauran de ser estudis universitaris homologats o propis de la UAB de 1r,
de 2n o de 1r i 2n cicle. 

El nombre màxim de crèdits que es podrà reconèixer a un estudiant serà de 12 crèdits per a
les diplomatures i de 20 per a les llicenciatures. Únicament es poden incorporar 10 crèdits
per curs acadèmic.
En tot cas, atès que aquesta normativa pot canviar a mitjà termini, cal adreçar-se a la secretaria
del centre per demanar més informació.
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Accés al segon cicle dels estudis

Normativa d’accés a segon cicle des de titulacions prèvies

Títol I. Disposicions generals
Article 1
La present normativa serà d’aplicació a aquells alumnes que vulguin accedir a uns
de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle des d’una ti
prèvia, que s’imparteixen als centres integrats i als centres adscrits d’aquesta univ
què fan referència els articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nou
d’estudis elaborats d’acord amb el RD 1497/87, de 27 de novembre.

Article 2
Els alumnes que hagin superat el primer cicle d’uns estudis en una altra universita
vulguin cursar el segon cicle de la mateixa titulació a la UAB, hauran d’accedir-hi 
via de trasllat d’expedient.

Article 3
Només podran accedir directament al segon cicle dels estudis que en les directrius 
pròpies dels seus plans d’estudis, o les ordres ministerials que les desenvolupen
estableixen, els alumnes que compleixin els requisits de titulació establerts.

Article 4
Podran accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer
cicle els alumnes que hagin superat el primer cicle d’un pla d’estudis no reformat, s
i quan existeixi l’equivalència corresponent, d’acord amb el Reial decret 1954/1994,
de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de títols universitaris oficia
pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.

Article 5
Anualment la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona fixarà el n
d’alumnes que poden accedir als estudis de segon cicle i al segon cicle d’estudis de
i segon cicle que ho tinguin previst.
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Títol II. Preinscripció i adjudicació de les places
Article 6
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d’accés a uns estudis de segon cicle o al
segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle serà el rector a proposta del degà o del
director del centre responsable de l’organització dels estudis.

Article 7
La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovarà el període de preinscripció i els
criteris per a l’ordenació de les sol·licituds presentades per accedir a cadascun d’aquests
estudis. 
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Article 8
El període de preinscripció i els criteris esmentats s’hauran de fer públics a cada cent
mitjans habituals, abans del moment de la preinscripció.

Article 9
Els criteris que cada centre proposi per a la seva aprovació a la Junta de Govern s
d’ajustar a les directrius següents:

a) Els centres podran exigir la realització d’una prova específica, que pot tenir ca
eliminatori.

b) La baremació de l’expedient acadèmic es farà tenint en compte només el prime
dels estudis d’origen.

c) La baremació de l’expedient acadèmic s’haurà d’ajustar a la taula d’equivalèncie
estableix l’apartat 4 de l’annex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, i que s’i
tot seguit:
• suspès 0
• aprovat 1
• notable 2
• excel·lent 3
• matrícula d’honor 4
– no presentat o convocatòria anul·lada, no es comptabilitza.

d) La mitjana de l’expedient acadèmic s’obtindrà de la manera següent:
– El nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qual

que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria.
– Se sumaran tots aquests resultats i es dividirà per la suma total dels crèdits corres

a aquestes assignatures.
e) El centre podrà tenir en compte altres mèrits per a l’ordenació de les sol·licituds d

a aquests estudis.

Article 10
Per a l’adjudicació de les places dels estudis esmentats les sol·licituds seran orden
major a menor per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes segons el
abans exposats.
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Article 11
La proposta dels degans i dels directors de centre per a l’adjudicació de les places dels estudis
corresponents haurà de contenir tots els sol·licitants ordenats de major a menor puntuació,
incloent els alumnes per als quals es proposa l’admissió, els alumnes que queden en llista
d’espera, si fos el cas, i els alumnes que es proposa que no siguin admesos.
Els centres notificaran la resolució del rector als interessats i faran pública la llista d’admesos
i exclosos pels mitjans habituals.

Article 12
Es podrà convenir amb la resta d’universitats públiques catalanes l’establiment de criteris
conjunts per a l’admissió d’alumnes a alguns dels estudis esmentats. 
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Aquests criteris d’avaluació i adjudicació hauran de ser publicats prèviament al perí
preinscripció.

Títol III. Accés directe al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle amb un
titulació prèvia
Article 13
Els alumnes que vulguin accedir al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle d
dels estudis cursats amb anterioritat hauran de fer-ho a través del procediment esta
aquesta normativa.

Article 14
En el cas que un alumne sol·liciti també en el mateix curs acadèmic l’admissió al 
curs dels mateixos estudis a través de l’Oficina de Preinscripció,no podrà formalitzar la
sol·licitud de matrícula fins que estiguin resoltes ambdues vies. Si per una de le
l’interessat obté una plaça, però està pendent de resolució de l’altra via, la Universita
una reserva de plaça. En el cas que l’alumne accedís als estudis per les dues vi
d’optar per una de les dues.

Article 15
Si l’alumne opta per accedir als estudis des del primer curs haurà de continuar-los d
amb el pla d’estudis vigent.

Títol IV. Complements de formació
Article 16
El centre que imparteix els estudis de segon cicle o el segon cicle d’estudis de primer
cicle fixarà les assignatures i els criteris per a superar els complements de formació es
per les respectives ordres ministerials.

Article 17
Els complements de formació podran ser cursats atenent a alguns dels criteris segü
a) Assignatures superades dintre del pla d’estudis d’origen que siguin idèntiques, 

mateixa codificació, que les fixades com a complements de formació. Aquests c
s’adaptaran en l’expedient acadèmic de l’alumne dels estudis de segon cicle o de
cicle dels estudis de primer i segon cicle.

b) Com a crèdits de lliure elecció de la titulació que li doni accés als estudis de sego

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 93

3/7/98 11:19  Página 93
o al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle. Aquests crèdits s’adaptaran en
l’expedient acadèmic de l’alumne dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels estudis
de primer i segon cicle.

c) Si l’alumne ha superat assignatures en el pla d’estudis per mitjà del qual ha accedit al
segon cicle que tenen un contingut equivalent als complements de formació, podrà
sol·licitar-ne la convalidació.

d) Les matèries que configuren els complements de formació podran ser superades
simultàniament al segon cicle que cursa l’alumne. No obstant això, el centre que imparteix
els estudis pot fixar els complements de formació que, per constituir prerequisits de les
matèries del segon cicle corresponent, han de ser superats amb anterioritat a les mateixes.
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e) Els alumnes que hagin obtingut una plaça en uns estudis de segon cicle o al seg
d’uns estudis de primer i segon cicle, podran cursar els complements de fo
simultàniament amb la titulació d’origen. En aquest cas l’autorització de simulta
serà automàtica.

Títol V. Condicions acadèmiques
Article 18
Els expedients dels alumnes que accedeixin a uns estudis de segon cicle o al se
d’uns estudis de primer i segon cicle des de una titulació prèvia, quedaran subjec
condicions següents:
a) Per continuar cursant els estudis previs que li han permès l’accés als estudis d

cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle, haurà de sol·lic
simultaneïtat d’estudis, excepte que només vulgui cursar els complements de fo
necessaris.

b) Si l’alumne en el primer cicle dels estudis d’origen ha superat assignatures que
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle t
consideració d’assignatures optatives haurà de cursar altres assignatures optatives
fins a completar la càrrega lectiva exigida al pla d’estudis.

c) Si l’alumne en el primer cicle dels estudis d’origen ha superat assignatures que
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle t
consideració d’assignatures troncals i/o obligatòries, la Universitat fixarà les assig
que l’alumne haurà de superar, amb la finalitat d’obtenir-ne els crèdits necessar
l’obtenció del títol. Les matèries escollides hauran d’ajustar-se, per ser superade
restriccions que el mateix pla d’estudis fixi.

d) Si l’alumne ha cursat, parcialment o totalment, el segon cicle d’uns estudis que 
accés als estudis de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i seg
podrà sol·licitar la convalidació d’assignatures ja superades en aquest segon c
altres de segon cicle dels estudis als quals ha accedit.

Títol VI. Alumnes amb estudis estrangers
Article 19
L’alumne amb estudis estrangers superats totalment que sol·liciti accedir a uns es
segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle haurà de tenir ho
el seu títol pel Ministeri d’Educació i Cultura per una titulació de les que donen acc

94 La guia de l'estudiant 1998-1999

99  23/7/98 11:19  Página 94
estudis per als quals l’interessat sol·licita l’accés.

Article 20
Si l’alumne té superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri d’Educació i Cultura li ha
denegat l’homologació dels estudis estrangers superats totalment, haurà de sol·licitar la
convalidació d’estudis d’una titulació de les que imparteix la UAB i que donen accés als
estudis de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle, la qual s’ajustarà
als criteris següents:
a) Presentació de la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre que imparteix els

estudis que vol convalidar, acompanyada de la documentació que acrediti la superació
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d’estudis estrangers i la resolució denegatòria de l’homologació del títol estrang
escau.

b) Per poder accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de p
segon cicle, la convalidació haurà d’incloure, com a mínim, tot el primer cicle dels es
per als quals ha sol·licitat la convalidació.

c) Per accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d’uns estudis de primer i
cicle, l’alumne, prèviament, formalitzarà la matrícula dels estudis convalidats i abo
el preu corresponent a les assignatures convalidades.

Article 21
Els alumnes compresos en l’article anterior hauran de sol·licitar la simultaneïtat d’e
en els casos següents:
a) Quan l’alumne vulgui formalitzar la matrícula dels estudis de segon cicle o del s

cicle d’uns estudis de primer i segon cicle en el mateix curs acadèmic que formal
matrícula dels estudis convalidats.
En aquest cas, la concessió de la simultaneïtat d’estudis serà automàtica però no
concedirà per matricular les assignatures convalidades i les dels estudis als q
accedit.

b) Quan l’alumne vulgui continuar els estudis per als qual se li ha concedit la convali
i els estudis de segon cicle o el segon cicle d’uns estudis de primer i segon cicle.
En aquest cas, la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis serà resolta d’acord amb els 
generals establerts.

Estudis amb accés al segon cicle

ESTUDIS ACCÉS DES DE

Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia

Antropologia Social i Cultural • Diplomatura de: Educació Social; 
Infermeria; Mestre de qualsevol 
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especialitat; Treball Social
• 1r cicle de: Administració i Direcció

d’Empreses; Belles Arts; Ciències
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol filologia;
Geografia; Història; Història de l’Art;
Humanitats; Pedagogia; Periodisme;
Psicologia; Publicitat i Relacions
Públiques; Sociologia
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ESTUDIS ACCÉS DES DE

Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar

Bioquímica • 1r cicle de: Biologia; Farmàcia;
Química; Medicina; Veterinària

Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat de:
Explotacions Agropecuàries;
Hortofruticultura i Jardineria; Indústries
Agràries i Alimentàries

• ET Industrial. Especialitat de Química
Industrial

• ET Forestal. Especialitat d’Indústries
Forestals

• 1r cicle de: Biologia; Enginyeria
Agrònoma; Enginyeria Química;
Enginyeria de Monts; Farmàcia;
Medicina; Química; Veterinària

Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat de:
Explotacions Agropecuàries;
Hortofruticultura i Jardineria; Indústries
Agràries i Alimentàries; Mecanització i
Construccions Rurals

• ET Forestal. Especialitat de:
Explotacions Forestals; Indústries
Forestals

• ET Industrial. Especialitat de Química
Industrial

• ET de Mines. Especialitat de:
Explotació de Mines; Instal·lacions
Electromecàniques Mineres;
Mineralúrgia i Metal·lúrgia; Recursos
Energètics; Combustibles i Explosius;
Sondeigs i Prospeccions Mineres

• ET d’Obres Públiques. Especialitat de:
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Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
• 1r cicle de: Enginyeria Agrònoma;

Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química

Ciències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració
Pública

• 1r cicle de: Sociologia; Dret
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ESTUDIS ACCÉS DES DE

Comunicació Audiovisual • 1r cicle d’estudis universitaris oficials

Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció

d’Empreses

Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat de:
Electrònica Industrial; Electricitat

• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat d

Sistemes de Telecomunicació; Sistem
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica

• 1r cicle de: Enginyeria Industrial;
Enginyeria Informàtica; Enginyeria de
Telecomunicacions; Física

Enginyeria Informàtica • ET de: Informàtica de Gestió;
Informàtica de Sistemes

Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química
Industrial

• 1r cicle de Química

Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia • 1r cicle d’Enginyeria de Mines
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Història i Ciències de la Música • 1r cicle d’estudis universitaris oficials
• tres primers cursos del grau superior del

Conservatori

Humanitats • 1r cicle d’estudis universitaris oficials

Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística

Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
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ESTUDIS ACCÉS DES DE

Periodisme • 1r cicle d’estudis universitaris oficials

Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de: Pedagogia; Psicologia

Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle d’estudis universitaris oficials

Química • ET Industrial. Especialitat de Química
Industrial

• 1r cicle de: Enginyeria Química; 
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Farmàcia

Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i de

l’Administració

Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducció i Interpretació • 1r cicle d’estudis universitaris oficials
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Suport a l’estudi

Beques i programes d’intercanvi

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Àrea d’Alumnes-Beques
Tel.: 93 581 11 10
Fax: 93 581 20 00

Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts següents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter aca
econòmic que demana la convocatòria.
Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, a
centre en què l’alumne s’hagi de matricular (recopilació i control de la documentació Be
L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, l’imprès complementari
borsa-carpeta s’haurà de recollir al lloc i centre en què l’alumne s’hagi de matri
(recopilació i control de la documentació Beques).
A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situ
socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).
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Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC
Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques
vinculades a recerca.
Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es demanen
a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel consell del
departament corresponent.
Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la matrícula,
excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant els mesos de
juliol i setembre.
Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques i Ajuts.
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Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Els terminis de presentació de les sol·licituds que figuren a continuació són orien
Caldrà consultar les convocatòries 1998-99 aprovades per la Comissió d’Ajuts a l’E
per saber els terminis, les condicions i requisits que cal complir i la documentació q
adjuntar a les sol·licituds. Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alum
Beques i Ajuts.

Beques per fer cursos d’idiomes a l’estiu
OBJECTIU:Facilitar l’intercanvi i la circulació internacional dels estudiants de la UA
mitjançant la participació en cursos intensius d’idiomes durant l’estiu.
TERMINI DE SOL·LICITUD:Del 2 al 12 de juny de 1998.
REQUISITS:
• Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat i haver estat mat

durant el curs 1997-98 d’un mínim de 60 crèdits.
• Demostrar un coneixement previ de la llengua estrangera elegida.
• Estar en possessió d’una nota mitjana de l’expedient que el situï en l’ordre de prela

obtenir l’ajut.
BEQUES CONVOCADES:70 beques
DOTACIÓ DE LA BECA:50.000 pessetes.

Beques per fer estudis al Servei d’Idiomes Moderns
OBJECTIU:Aquestes beques fan la funció d’ajudar l’estudiant de la UAB que vol apre
o perfeccionar un idioma estranger i que no disposa d’una renda familiar elevada.
TERMINI DE SOL·LICITUD:Del 15 al 30 de juny de 1998.
REQUISITS: Cal complir requisits acadèmics i econòmics.
• Les persones interessades hauran de ser estudiants de la UAB matriculats d’una diplo

llicenciatura o de doctorat durant el curs 1998-99. 
• Demostrar una renda familiar situada en el llindar de renda que figura a la convoc

i no superar els llindars de patrimoni.
• La renda familiar ha de situar el sol·licitant en l’ordre de prelació per obtenir l’ajut.
BEQUES CONVOCADES:90 beques
DOTACIÓ DE LA BECA:Reducció del 50% de la taxa de matrícula d’un curs regla
Servei d’Idiomes Moderns.
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Ajuts per participar en la Universitat Catalana d’Estiu
OBJECTIU:Facilitar l’ampliació de coneixements als estudiants de la UAB, mitjançant la
participació en el cursos que organitza la UCE.
TERMINI DE SOL·LICITUD:De l’1 al 8 de juliol de 1998
REQUISITS:
• Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat durant el període acadèmic

1997-98.
• Estar en possessió d’una nota mitjana de l’expedient que el situï en l’ordre de prelació per

obtenir l’ajut.
• Indicar el nombre de seminaris en què participarà a la UCE.
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AJUTS CONVOCATS:13 ajuts
DOTACIÓ DE L’AJUT:20.000 pessetes. 

Ajuts econòmics per col·laborar a la UAB, sense perfil i amb perfil del lloc de
col·laboració
OBJECTIU:Ajudar l’estudiant de la UAB que no disposa d’una renda familiar eleva
que demostra un bon rendiment acadèmic.
TERMINI DE SOL·LICITUD:De l’1 al 30 de juliol de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acadèmics i econòmics.
• Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola univer

de la UAB en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat d’almenys 40 crèdits.
• Haver estat matriculat i haver fet, l’any anterior, estudis de primer cicle, segon c

doctorat a qualsevol facultat o escola universitària pròpia de la UAB.
• En cas d’haver fet primer curs durant el període 1997-98, caldrà haver-lo aprova

juny. Per a segon curs o posteriors, caldrà haver aprovat el 60% dels crèdits mat
el curs anterior o el 40% en cas d’ensenyaments tècnics.

• Demostrar documentalment la renda familiar.
• Obtenir una prelació entre la nota mitjana de l’expedient, la renda per càpita i l’hora

a col·laborar que el situi entre el nombre d’ajuts convocats. Els sol·licitants que op
la modalitat d’ajut amb perfil del lloc de col·laboració hauran de presentar-se a la
de nivell. El resultat de la prova de nivell formarà part de la prelació.

CONTRAPRESTACIÓ:Col·laborar tres o quatre hores diàries segons la destinació, d
l’1 d’octubre 1998 al 30 de juny de 1999.
AJUTS CONVOCATS:107 ajuts sense perfil i 18 amb perfil del lloc de col·laboració.
DOTACIÓ DE L’AJUT:358.938 pessetes per a col·laboració de 3 hores i 478.584 pe
per a col·laboració de 4 hores.Si el beneficiari de l’ajut col·labora fins al 30 de juny
l’informe del responsable és favorable, se li retorna l’import de la taxa de matrícula d’aq
assignatures/crèdits de què s’hagi matriculat per primera vegada i que correspon
l’especialitat que cursa.
DATA DE REALITZACIÓDE LA PROVA DE NIVELL, per als sol·licitants que optin
ajuts amb perfil del lloc de col·laboració:9 de setembre de 1998

Ajuts econòmics per col·laborar al Servei d’Informàtica de la UAB, amb prova de
nivell
OBJECTIU:Ajudar econòmicament l’estudiant de la UAB que demostra un bon rendi
acadèmic i que té experiència en ordinadors compatibles PC i com usuari d’aplic
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informàtiques.
TERMINI DE SOL·LICITUD:De l’1 al 30 de juny de 1998
REQUISITS:
• Estar matriculat a la UAB en el curs 1997-98 i acreditar haver superat dos cursos en el

moment de formalitzar la sol·licitud.
• Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 d’almenys 48 crèdits de primer o segon

cicles o del 50% dels crèdits del programa de doctorat i, gaudir de l’assegurança escolar.
• Conèixer, a nivell d’usuari, almenys tres de les aplicacions informàtiques següents: MS

Word, MS Power Point, Netscape Navigator, Netscape Mail, MS Access, MS Excel,
• Tenir experiència en l’ús d’ordinadors compatibles PC.
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Informàtica 98-9
• Presentar el currículum.
• Superar una prova de nivell.
• Obtenir una prelació entre la nota mitjana de l’expedient, l’horari per col·labora

coneixement d’aplicacions informàtiques acreditat en la prova de nivell i el currícu
que el situï entre el nombre d’ajuts convocats.

DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DE NIVELL:14 de juliol de 1998.
CONTRAPRESTACIÓ:Col·laborar tres o quatre hores diàries des de l’1 de setembr
1998 fins el 30 de juny de 1999 o des de l’1 d’octubre de 1998 fins al 31 de juliol de 1
segons l’ajut assignat.
AJUTS CONVOCATS:14 ajuts, dels quals 5 són de tres hores de col·laboració i 9 só
quatre hores de col·laboració. 7 dels beneficiaris iniciaran la col·laboració al mes de se
i 7 al mes d’octubre.
DOTACIÓ DE L’AJUT:625.714 pessetes per quatre hores de col·laboració i, 469
pessetes per tres hores de col·laboració. 

Ajuts econòmics per col·laborar en programes d’intercanvi
OBJECTIU:Ajudar econòmicament l’estudiant de la UAB que demostra un bon rendim
acadèmic i que té un coneixement profund d’idiomes estrangers a més del català i/o c
TERMINI DE SOL·LICITUD:Del 18 de juny al 10 de juliol de 1998
REQUISITS:
1. Estar matriculat a la UAB i gaudir de l’assegurança escolar durant el curs 1998-9

• haver gaudit de l’ajut durant més de la meitat del curs 1997-98 o
• haver superat la meitat dels crèdits d’una llicenciatura o enginyeria de la UAB 

moment de la convocatòria.
2. Tenir un coneixement profund de la llengua anglesa i d’almenys una altra llen

estrangera, a més del català i/o castellà.
3. No haver gaudit anteriorment d’aquest ajut durant 4 cursos.
4. Superar la prova de nivell d’idiomes, si es dóna el cas.
5. Obtenir una prelació entre la nota mitjana de l’expedient i el resultat de la prova de 

que el situï entre el nombre d’ajuts convocats.
CONTRAPRESTACIÓ:Col·laborar quatre hores diàries, des de l’1 de setembre de 1998
al 31 de juliol de 1999.
AJUTS CONVOCATS:15 ajuts
DOTACIÓ DE L’AJUT:702.052 pessetes.

Ajuts econòmics per a col·laborar en les enquestes per a l’avaluació de l’actuació doce
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del professorat de la UAB (OSD)
OBJECTIU:Ajudar econòmicament l’estudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acadèmic.
TERMINI DE SOL·LICITUD:De l’1 al 15 d’octubre de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acadèmics.
1. Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universitària

en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat.
2. Haver estat matriculat i haver fet, l’any anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o

doctorat a qualsevol facultat o escola universitària pròpia de la UAB.
3. Obtenir una prelació entre els barems acadèmics, el nombre d’ajuts per horari i l’oferta

d’horaris per col·laborar.
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CONTRAPRESTACIÓ:En les tasques d’enquestador, els beneficiaris prestaran els
serveis durant 70 hores. En les tasques d’organització i coordinació, els beneficiaris pr
els seus serveis durant 82 hores.
AJUTS CONVOCATS: 100són per a tasquesd’enquestadori 24 són per a tasque
d’organització i coordinació.
DOTACIÓ DE L’AJUT:Serà de 50.000 pessetesper a les tasques d’enquestador, i de 80.000
pessetesper a les tasques d’organització i coordinació.

Ajuts per al desplaçament dels estudiants que fan estudis al campus de Bellaterra 
la UAB
OBJECTIU:Proporcionar un ajut econòmic a l’estudiant que utilitza la Renfe, Sarbus
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per desplaçar-se a fer estudis al cam
Bellaterra de la UAB.
TERMINI DE SOL·LICITUD:Del 7 al 29 de gener de 1999.
REQUISITS:Gaudir d’una beca del Règim General-MEC i no rebre l’ajut correspone
desplaçament i/o transport.
AJUTS CONVOCATS:70 ajuts
DOTACIÓ DE L’AJUT:20.000 pessetes

Programes d’intercanvi

Normativa dels programes d’intercanvi

Els estudiants dels programes d’intercanvi

Capítol I. Els estudiants de la UAB

Article 7
Es consideren inclosos en la present normativa tots els estudiants de la UAB que pa
en un programa d’intercanvi, tant si gaudeixen de l’ajut corresponent com si no. Els est
seran requerits per signar un document d’acceptació de les condicions de participac
programa.
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Secció I. Condicions per accedir a un programa d’intercanvi

Article 8
Els estudiants de la UAB, per poder ésser inclosos en un programa d’intercanvi, hauran
d’estar matriculats en el centre corresponent el curs en què hagin de fer l’intercanvi. En la
matrícula s’hi farà constar la condició d’estudiant d’un programa d’intercanvi, amb un codi
especial reservat. 

Article 9
En cas d’adjudicar-se l’ajut o la participació en el programa, quan l’estudiant ja hagi
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formalitzat la matrícula, el coordinador d’intercanvi notificarà a la secretaria del cen
necessitat de modificar-la en aquest punt. 

Article 10
El coordinador d’intercanvi actuarà com a tutor de la matrícula de l’estudiant que pa
en un programa d’intercanvi, per tal d’assegurar que aquest s’inscriu en les ma
equiparables.

Article 11
L’estudiant inscrit en un programa d’intercanvi no podrà cursar a l’estranger cap m
de la qual estigui matriculat i no hagi superat en semestres anteriors. No obstan
l’estudiant podrà sol·licitar autorització expressa al degà o al director del centre, qui re
a la vista de l’informe del coordinador d’intercanvi i el vistiplau del coordinador de titula

Article 12
Per accedir a un programa d’intercanvi, els estudiants de diplomatura, de llicencia
d’enginyeries hauran de tenir superats, com a mínim, el nombre de crèdits determina
a primer curs, per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i hauran de poder ser recone
mínim de vint crèdits a la UAB. Per a estades d’un semestre s’aplica la meitat d’a
nombre de crèdits.

Article 13
Per a estudis de tercer cicle, podran optar als programes d’intercanvi els alumnes que
matriculats d’un programa d’aquest nivell o que acreditin estar en procés d’elabora
la tesi doctoral o del treball de recerca.

Article 14
El nombre total de crèdits fets a l’estranger no podrà ser superior a l’autoritzat per al 
període fets a la UAB.

Secció II. Actes de qualificació

Article 15
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La qualificació de les matèries cursades a la universitat de destinació equiparades a
assignatures de la UAB constarà en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen
les assignatures a la UAB. La qualificació es consignarà en el moment de l’arribada de les
certificacions de la universitat de destinació. 

Article 16
Les actes de les matèries equiparades segons el procediment de la secció III seran signades
pel fedatari del centre, en el cas de llicenciatures, enginyeries, diplomatures i estudis propis
de la UAB d’aquells nivells, o de postgrau dependents del centre, o pel director del
departament responsable, en el cas del tercer cicle i dels estudis propis de postgrau.
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Article 17
En el cas de matèries anuals que no s’hagin cursat enterament a l’estranger, el profe
la matèria qualificarà la part realitzada a la UAB i el coordinador d’intercanvi en far
nota mitjana, ponderada en funció de l’estada, amb l’obtinguda a l’estranger. La qualif
es consignarà en una acta separada que signaran ambdós professors.

Article 18
Les qualificacions obtingudes pels estudiants de la UAB a la universitat estrangera
també les matèries cursades, figuraran a l’expedient acadèmic de l’alumne. En tot
l’alumne se li lliurarà una certificació on s’hi consigni aquesta equiparació.

Secció III. Equiparació d’estudis

Article 19
La UAB expressa la voluntat d’equiparar els estudis cursats en el marc d’un prog
d’intercanvi per tal de complir el que preveu aquesta normativa.

Article 20
1. S’haurà de formalitzar el document Taula d’equiparació d’assignatures del prog

d’intercanvi, per a cada estudiant, en el qual s’ha de fer constar les matèries de le
s’ha matriculat a la UAB i les que farà a l’estranger.

2. El document esmentat el signaran:
a) El coordinador d’intercanvi, el coordinador de titulació (o persona delegada pel c

en els casos en què no existeixi) i l’estudiant en els casos de l’article 2.a.
b) El coordinador d’intercanvi, el coordinador del programa de tercer cicle i l’estud

amb el vistiplau de l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada, en els cas
l’article 2.b.

3. Aquest document serà lliurat a l’Oficina d’Intercanvi del centre.

Article 21
1. L’equiparació haurà d’ésser aprovada abans que l’estudiant marxi. En el supòs

algun programa d’intercanvi no tingui el conveni de col·laboració signat, es gara
que l’alumne pugui marxar a la universitat corresponent i el coordinador d’interc
s’encarregarà d’aprovar definitivament la seva equiparació.

2. Posteriorment a l’aprovació de l’equiparació, l’estudiant podrà sol·licitar, per escr
coordinador d’intercanvi la modificació, per tal d’introduir canvis o comple
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l’equiparació, en el termini màxim de sis setmanes. El coordinador d’intercanvi haurà
de resoldre la sol·licitud esmentada en el termini de tres setmanes.

3. La taula d’equiparacions definitiva amb les modificacions abans esmentades, la signarà
el coordinador d’intercanvi dintre dels terminis següents:
a) Per a estades anuals: la primera quinzena de desembre.
b) Per a estades o matrícula semestral:

– per al primer semestre: la primera quinzena de desembre
– per al segon semestre: la primera quinzena d’abril

c) Per a estades o matrícula trimestral:
– quatre setmanes després de la matrícula en la universitat de destinació.
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4. En el cas d’estudis de llicenciatura, de diplomatura, d’enginyeries i/o d’estudis p
d’aquests nivells de la UAB la proposta d’equiparació haurà d’ésser autoritzad
coordinador de titulació corresponent (o persona delegada pel centre en els caso
no existeixi) a proposta del coordinador d’intercanvi. La manca d’acord serà reso
vicedegà d’Ordenació Acadèmica.

5. Per a estudis de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau, la proposta
el director del programa i el coordinador del programa d’intercanvi. La manca d’a
serà resolta pel director del departament responsable. En tot cas, caldrà el visti
l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada.

Article 22
Podrà crear-se una comissió especial per estudiar les equiparacions conflictives, a
del centre implicat, que estarà formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vic
d’Ordenació Acadèmica i el cap de l’Àrea d’Alumnes.

Article 23
L’equiparació es pot fer assignatura per assignatura, per blocs d’assignatures que tin
mateixa càrrega docent o bé per una fórmula mixta entre ambdues.

Ajuts als estudiants per a la participació en un programa d’intercanvi
Article 41
Anualment, i en convocatòria comuna de tota la UAB, els centres o els departaments 
els programes) faran la convocatòria dels ajuts i indicaran els requisits específics qu
de complir els aspirants i els criteris de selecció. Els alumnes interessats presenta
única sol·licitud per participar en un programa d’intercanvi i per a l’adjudicació dels 
esmentats.

Article 42
A partir de la convocatòria, el coordinador d’intercanvi recollirà les sol·licituds i tindrà
entrevista amb els aspirants en el termini establert.

Article 43
Un cop acabat el termini, el coordinador d’intercanvi farà una proposta d’adjudic
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prioritzada. En aquesta llista s’inclouran tots els estudiants que compleixin els requisits
establerts a la convocatòria, per als quals es proposa l’adjudicació d’un ajut, i els que
s’incloguin en el programa sense ajut, i es deixaran en llista d’espera els candidats per als
quals no es disposi de fons suficients en el programa.

Article 44
El coordinador d’intercanvi trametrà al responsable de centre, en el termini previst, la seva
proposta d’adjudicació dels ajuts, la documentació de totes les sol·licituds rebudes i
l’explicació dels requisits particulars i dels criteris emprats per a la selecció, per a l’elaboració
de la proposta definitiva d’adjudicació dels ajuts.
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Article 45
1. La Comissió de Programes d’Intercanvi, delegada de la Comissió de Rela

Internacionals de la UAB, estarà formada pel vicerector de Relacions Internacion
cap de l’Àrea d’Alumnes, el responsable de Relacions Internacionals i quatre
responsables de centre dels programes d’intercanvi: un dels responsables de la 
de Filosofia i Lletres, un dels responsables de la Facultat de Traducció i d’Interpre
un responsable de l’àrea de Ciències Socials i de Ciències Humanes i un respons
les àrees de Ciències Experimentals i Tecnologies i de Ciències de la Salut.

2. La Comissió de Programes d’Intercanvi es reunirà, com a mínim, tres cops a l’an

Article 46
1. La Comissió de Programes d’Intercanvi acordarà l’adjudicació dels ajuts i el te

durant el qual es podran presentar reclamacions, segons les normes de la convo
les del programa corresponent i les pròpies de la UAB.

2. La Comissió acordarà els criteris de prioritat de repartiment d’ajuts en el cas dels est
en llista d’espera i la redistribució de fons sobrants.

L’àmbit d’aplicació de la present normativa inclou tots els programes d’intercanvi exis
en el moment de la seva aprovació i els futurs als quals s’adhereixi aquesta universi
com el programa de mobilitat de la UAB.

Oficina de Relacions Internacionals

Tel.: 93 581 22 10
Fax: 93 581 20 00 / 581 32 64
Correu electrònic: rosamaria.vila@uab.es

monica.leiva@uab.es (Erasmus i Tempus)

L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i adminis
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació, així com de proporc
allotjament i informacions pràctiques als estudiants estrangers que arriben a la UAB

Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 107

3/7/98 11:19  Página 107
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle) fer una
part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, de l’AELC (EFTA)
o dels països associats a la Unió Europea (Hongria, República Txeca, Polònia, Romania i
Eslovàquia). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la realització
de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre altres activitats.
Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertànyer al
centre o departament que ha acordat l’intercanvi.
La beca ofereix a l’estudiant un ajut mensual de 100 euros i una quantitat addicional, que
oscil·la entre els 100 i els 250 euros, en funció de la destinació. Les estades són per a un
període d’entre tres mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.
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Les beques es convoquen als mesos de març o abril.
Programa Tempus
El programa Tempus va començar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolup
relacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els p
següents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Le
Estònia i Albània. Alguns d’ells ja han passat a l’acció Erasmus per a beques a estu
Té un funcionament semblant a l’Erasmus, i prioritza la vinguda de professors i d’estu
dels països no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica
Mongòlia.

Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer
majoritàriament.
L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut de 25
ptes. El curs 1997-1998 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó, l’Argen
Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatòria es fa
els mesos de febrer i març.

Programa de Cooperació Interuniversitària
Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet de fer estades
a dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estud
l’últim curs de llicenciatura i de tercer cicle i a professors, i es convoca entre els me
març i maig.

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Tel.: 93 581 17 79
Aquest servei està situat al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística i f
informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors en l’àmbit de la l
i la cultura alemanyes.
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Biblioteques

Tel.: 93 581 10 71
Fax: 93 581 32 19
Correu electrònic: iybg1@cc.uab.es
Adreça Internet:http://www.bib.uab.es/

El fons bibliogràfic de la UAB supera els sis-cents setanta-cinc mil llibres i les col·leccions
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de publicacions periòdiques passen de trenta-cinc mil. D’altra banda, les biblioteques d
d’aparells de consulta de tot tipus de material no-llibre (microfilms i microfitxes, ví
discos compactes, CD-ROM, etc.) i d’una xarxa de CD-ROM amb diversos punts de c
repartits a les diferents sales de lectura amb accés lliure als usuaris.

Web del Servei de Biblioteques

Accedint a la xarxa informàtica de la UAB podreu connectar amb la Web del Ser
Biblioteques, que us facilitarà:
• Informació sobre: publicacions, normatives, horaris, etc.
• Accés al catàleg de les biblioteques.
• Informació sobre el servei de prèstec.
• Decomate, revistes digitals.

Com accedir-hi?

Podeu accedir a la seva consulta des dels terminals situats a cada biblioteca, des de
terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB o des de casa si disposeu d’un or
personal connectat a la xarxa Internet.

Idiomes

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

Tel.: 93 581 13 25
Fax: 93 581 27 36
Correu electrònic: iutm2@ cc.uab.es
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El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà, japonès i occità.
Aquests cursos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini
d’idioma de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en
finalitzar 5è o 6è, segons l’idioma).
El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i espanyol per a estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats
específiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens externs, cursos de conversa,
Open English Course, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris (Medicina,
Turisme, Psicologia, Filologia Anglesa...).
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Gabinet de Llengua Catalana

Tel.: 93 581 20 17
Fax: 93 581 20 00
Correu electrònic: g.llengua.catalana@uab.es
Adreça Internet: http://www.uab.es/catala.htm

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de con
lingüístiques i terminològiques puntuals; organització de cursos de llengua catala
llengua general, de llenguatge d’especialitat i amb finalitats específiques, i organitza
cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes necessitats especials.
El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua, un servei grat
aprendre català de manera autònoma. És a la Facultat de Ciències de l’Educació (m
tel.: 93 581 27 38.
Així mateix, ofereix informació sobre el voluntariat lingüístic.

Informàtica. Servei d’Informàtica

Tel.: 93 581 21 00
Fax: 93 581 20 94
Correu electrònic: cas@cc.uab.es
Adreça Internet: http://www.uab.es/si

A cada centre hi ha aules de microinformàtica destinades, principalment, a la docèn
familiaritzar l’alumnat amb l’ús de les eines informàtiques més adequades als seus e
A les aules es porten a terme les tasques següents: assistència i suport a usuaris, asse
sobre maquinari i programari suportat, informació sobre els serveis, etc.
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Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)

CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies (news)
i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles, contactes
de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents en totes les
àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del món.
Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el comprovant
de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei d’Informàtica
Distribuïda del teu centre.
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Treball Campus

Tel.: 93 581 14 72 (demandants)
Tel.: 93 581 14 09 (empreses)
Fax: 93 581 27 66
Correu electrònic: TreballCampus@blues.uab.es
Adreça Internet: http://www.amicsuab.es

Accions:
• Informació i orientació als usuaris sobre la legislació laboral, l’oferta de treball pú

les ajudes econòmiques per fer pràctiques professionals a altres països, els cu
formació ocupacional, etc.

• Formació dels demandants de feina en temes tals com l’elaboració del currículu
cartes de presentació, l’autoocupació, el desenvolupament d’habilitats per a la rec
feina, etc.

• Curs de formació ocupacional adreçat a titulats en atur, menors de 25 anys.
• Servei directe d’inserció en el mercal laboral: com a borsa de treball pròpia i com a

col·laborador del Servei Català de Col·locació.
• Difusió de currículums en pàgina web.
• Programes de cooperació educativa universitat-empresa per a estudiants amb, a

el 50% de crèdits superats, que vulguin fer pràctiques professionals de forma com
amb els seus estudis.

• Presentacions al campus d’empreses, col·legis professionals, serveis mediatitzad
recerca de feina, etc.

Programa d’Integració d’Estudiants amb Necessitats Especials (PIUNE)

Tel.: 93 581 26 97
Fax: 93 581 16 12 
Correu electrònic: oas@cc.uab.es
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PIUNE és un programa de suport personalitzat als universitaris amb disminucions físiques
o sensorials.
Els serveis del programa són els següents:
• Accés a la informació.
• Accés al treball.
• Atenció directa.
• Eliminació de barreres.
• Transport adaptat.
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Viure

Allotjament. Vila Universitària

Tel.: 93 580 30 95
Fax: 93 580 91 86
Correu electrònic: vila@vilauniversitaria.com
Adreça Internet: http://www.vilauniversitaria.com/

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de servei
llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tinto
perruqueria...

Hotel-escola Campus

L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, con
i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions

L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita ll
de curta durada d’habitatges en període d’estiu.

Esports. Servei d’Activitat Física (SAF)

Tel.: 93 581 19 35
Fax: 93 581 24 76
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Correu electrònic: safvra@cc.uab.es
Adreça Internet: http://cc.uab.es/~safmaf/menusaf.htm

El Servei d’Activitat Física organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aeròbic,
natació...), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
aquàtic...), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...),
competicions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).
Les instal·lacions per a aquest curs són les següents: pavelló poliesportiu cobert, camp de
futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, saunes, piscina
coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb arc i sala
tatami.
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Promoció cultural. Cultura en Viu

Tel.: 93 581 27 56
Fax: 93 581 30 99
Correu electrònic: cultura@uab.es
Adreça Internet: http://www.blues.uab.es/cultura

Cultura en Viu és el nom genèric que rep tota la programació cultural de la Univers
Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural coordina i organitza les diverses inici
culturals i presta suport als programes que ofereixen les entitats en diferents matè
poden resultar d’interès per als estudiants. També us facilitarà informació so
programació cultural anual.

Grups culturals estables de la UAB

Els grups culturals de la UAB, formats per estudiants, professors i PAS, són els seg
• Aula de Teatre de la UAB
• Cineclub Fritz Lang
• Cor de la UAB
• Espai B5-125 d’Arts Plàstiques
• Espai Musical de la UAB
• Grup de Dansa de la UAB
• Orquestra de la UAB.

Cinema i Teatre

El Cinema i el Teatre de la UAB estan situats a l’Edifici d’Estudiants de la Plaça Cí
acullen la major part de les activitats programades durant el curs. Per a més info
podeu contactar amb Cultura en Viu.

Servei Sanitari. Servei Assistencial de Salut
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Fax: 93 581 13 34

El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites
mèdiques i atencions d’infermeria i visites d’especialistes en ginecologia, odontologia,
medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant.
Horari d’urgències: de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.45 h.
Visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13 i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
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Altres serveis

Entitats financeres
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”
Oficina a l’edifici del Rectorat. Serveis de Caixa Oberta entre la Facultat de Cièn
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, a la Vila Universitària i a la P
Cívica.

Caixa d’Estalvis de Catalunya
Oficina a la plaça Cívica i caixer automàtic a la Vila Universitària.

Escola bressol «Gespa»
L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat unive
que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els tres anys.

Fotocòpies
Hi ha servei de fotocòpies a cada centre docent, a la Plaça Cívica i a la Vila Univers

Llibreries i quioscos
Hi ha llibreries a la Facultat de Ciències, Facultat de Ciències de la Comunicació, Fa
de Medicina, Facultat de Veterinària, la Plaça Cívica i la Vila Universitària.

Oficina de Correus
Està ubicada a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Restauració
La UAB ofereix una àmplia oferta de restauració adequada al gust i a la butxac
estudiants. Trobareu aquests serveis a totes les facultats, a la Vila Universitària i a l
Cívica.

Servei d’Assistència i de Formació Religioses (SAFOR)
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La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i de formació religioses a la comunitat
universitària.

Serveis Universitaris. Plaça Cívica
A la Plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comercials
i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.
També ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: autoescola,
escola de perruqueria, farmàcia, fotografia-orles-objectes de regal, informàtica, llaminadures,
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llibreria-música-papereria, òptica, perruqueria, quiosc, reprografia, roba i equipament es
servei bancari i de restauració i viatges.
L’horari comercial és de les 10 a les 19 hores sense interrupció.

Transports

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 93 205 15 15
Adreça Internet: http://www.fgc.catalunya.net/
Línia Barcelona (plaça de Catalunya)-Sabadell. Estació Universitat Autònoma.

Renfe
Tel.: 93 490 02 02
Adreça Internet: http://www.renfe.es/
Línia Barcelona (plaça de Catalunya)-Cerdanyola-Sabadell. Estació Cerdanyola-Univ
Cal agafar un autobús per arribar al campus de Bellaterra.
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Autobusos
La UAB ha establert convenis amb diferents empreses de transport per tal de facilitar-vos
l’accés al campus des de les poblacions més importants de Catalunya.
També disposeu d’un servei intern gratuït d’autobusos amb dues línies que comuniquen
l’estació de Renfe Cerdanyola-Universitat amb els diferents edificis del campus.
• Línia vermella: Estació de Renfe-Medicina-Ciències de la Comunicació-Vila Sud-Vila

Hotel-Eix central/FGC-Rectorat/Veterinària-Ciències de l’Educació-Lletres/Ciències-
Estació de Renfe.

• Línia blava: Estació de Renfe-Ciències-Lletres-Ciències de l’Educació-Rectorat/Veterinària-
Eix central/FGC-Eix central/Econòmiques-Estació de Renfe.
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Participar

Govern de la UAB
Segons els estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats al gener de 1
govern de la Universitat correspon als òrgans següents:
El Claustre General
La Junta de Govern
El rector
El gerent
El Consell Social

El Claustre General

El Claustre General és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitàr
reuneix com a mínim dos cops l’any. Les seves funcions són aprovar les línies ge
d’actuació en tots els àmbits i controlar la gestió dels càrrecs i dels òrgans de la Unive
El Claustre està integrat:

• Pel rector, que el presideix.
• Pels degans i els directors de centres, per una representació dels instituts i per u

professors, proporcional al seu nombre per centre i dedicació, fins a un màxim d
professors, escollits en cada centre.

• Per una representació dels estudiants de cada centre en una quantitat proporc
nombre d’alumnes per centre, fins a un total de 75, dels quals set, com a màxim, 
ser de tercer cicle.

• Per una representació del personal d’administració i serveis, fins a un màxim de 2
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La Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan màxim de govern de la Universitat i està formada:

• Pel rector, que la convoca i la presideix.
• Pels vicerectors, el secretari general –que ho serà també de la Junta–, el president del

Consell d’Estudiants i el gerent.
• Pels degans i els directors de centre.
• Per un nombre de directors de departament igual al nombre de degans i directors de centre.
• Per un representant dels directors d’institut.



ciona
trol

nomia
lítica

nat pel
r reelegit

 més,
t de la

en les
ectors.

rsonal
nades
Consell

Informàtica 98-99  2
• Per quatre representants dels professors claustrals.
• Per un representant dels estudiants de cadascun dels centres.
• Per tres representants del personal d’administració i serveis.

La Junta de Govern es reuneix com a mínim amb una periodicitat trimestral i fun
mitjançant unes comissions: Comissió d’Ajut a l’Estudi, Comissió d’Avaluació i Con
del Professorat, Comissió de Convalidacions, Comissió de Doctorat, Comissió d’Eco
i Serveis, Comissió d’Investigació, Comissió d’Ordenació Acadèmica, Comissió de Po
Lingüística, Comissió de Professorat i Comissió de Relacions Internacionals.

El rector

El rector, elegit pel Claustre General entre els catedràtics de la Universitat, és nome
Govern de la Generalitat. El seu període de comandament és de quatre anys, i pot se
per un període consecutiu.
El rector presideix el Claustre General i la Junta de Govern, i n’executa els acords. A
té la facultat de nomenar i cessar els vicerectors, el secretari general i el geren
Universitat.
El rector, els vicerectors i el gerent formen l’Equip de Govern que assisteix el rector 
seves funcions executives i administratives. El rector pot delegar funcions en els vicer

El gerent

El gerent és el responsable de l’administració dels serveis universitaris, del pe
d’administració i serveis i de la gestió del pressupost. El gerent no pot tenir encoma
funcions docents ni de recerca, i les seves condicions de treball són aprovades pel 
Social.
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El Consell Social

El Consell Social és l’òrgan col·legiat de participació de la societat, per mitjà dels seus
diversos sectors, en el govern i en l’administració de la Universitat. Està compost per trenta
membres, divuit dels quals representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de
la Universitat.
El president del Consell Social és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat.
El rector, el secretari general i el gerent de la Universitat són membres nats del Consell
Social. El Consell Social, entre altres funcions, aprova el pressupost anual de la Universitat
i la seva programació plurianual, i també la creació o la supressió d’instituts universitaris.
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Òrgans de representació dels estudiants

El Consell d’Estudiants del Centre

És l’òrgan executiu de la gestió dels estudiants del centre. El Consell potencia la
participació en tots els àmbits, us ofereix informació sobre determinats temes d’in
realitza també activitats de promoció de la cooperació, organització de conferències 
rodones, centralització d’opinions de l’alumnat, etc.

Els estudiants podeu participar en les tasques organitzatives i de decisió de cada
docent com a:
• Delegats de curs i/o assignatura, participant en les tasques de coordinació docen
• Representants dels estudiants en els òrgans de govern del centre, com ara la J

Claustre i les comissions de centre.

També podeu participar en les tasques organitzatives i de decisió de la Universitat:
• Representants dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, com ara el 

la Junta de Govern i les seves comissions delegades.

Síndic de Greuges
Tel.: 93 581 30 80 
Fax: 93 581 10 32

El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que s’enc
de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Univ
i de garantir el compliment de tot allò que disposen els estatuts de la UAB.
El Síndic exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està sub
cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d
amb el seu propi criteri, en el marc d’allò que s’estableix en els estatuts.
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Vida associativa
L’Autònoma té una gran tradició associativa que es tradueix en la seva àmplia i variada
oferta d’associacions i agrupacions. Aquestes associacions organitzen activitats molt diverses
amb l’objectiu de potenciar la participació dels estudiants en l’àmbit cultural, lúdic i associatiu.
Moltes tenen la seu a l’Edifici d’Estudiants.

Hi ha associacions i/o candidatures d’estudiants que tenen representació al Claustre General
de la UAB.
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Edifici d’Estudiants

Tel.: 93 581 19 86
Fax: 93 581 30 99
Correu electrònic: recepcio.estudiants@blues.uab.es

Situat a la Plaça Cívica, és el centre de les activitats lligades al món associatiu i c
universitari (teatre, cinema, música, etc.). Les associacions i entitats culturals dispose
espai i unes instal·lacions adequades per portar a terme les seves activitats.
L’edifici disposa d’una sala polivalent amb capacitat per a cent persones, un teatre a
aforament de dues-centes persones, locals per a les associacions, una sèrie de s
reunions i assajos i una sala de cinema.

Voluntariat. Oficina d’Afers Socials
Tel.: 93 581 24 85
Fax: 93 581 16 12 
Correu electrònic: oas@cc.uab.es
Adreça Internet: http://www.blues.uab.es/oas/

A la UAB es promouen diversos programes d’intervenció social encaminats a constru
universitat més humana per mitjà de l’acció del voluntariat i amb la col·laboració
objectors que fan el servei civil al campus.

Programes de Voluntariat

L’Autònoma us ofereix un ampli ventall de possibilitats diferents per dedicar una pa
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vostre temps lliure a ajudar diferents col·lectius:
• Acollida d’estudiants estrangers
• Integració de disminuïts
• Pau i desarmament
• Promoció cultural
• Promoció esportiva
• Suport a estudiants empresonats
• Voluntariat hospitalari
• Voluntariat lingüístic
• Voluntaris pel Sàhara
• Voluntaris per Bòsnia
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• Que et pots automatricular a qualsevol Servicaixa de “la Caixa” o a qualsevol
terminal d’autoservei de la UAB si:
– No ets alumne/a de nou ingrés.
– No has accedit a la universitat mitjançant una altra titulació.
– Ets funcionari d’universitat, o familiar de funcionaris.
– Tan sols has de matricular el projecte.

Recorda queper automatricular-te:
1. Cal tenir la targeta d’estudiant activada.

Per activar-la, adreçat a una oficina de “la Caixa” (no cal que en siguis client).
2. Cal actualitzar les següents dades a la Gestió acadèmica del centre:

– Domiciliació bancària.
– Família nombrosa, si s’escau.
– Adreça habitual.

• Que la normativa de projectesés a la teva disposició al Servei de Fotocòpies del
centre i a la web de l’Escola.

• Que pots posar-te en contacteamb l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials:

Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 121

/7/98 11:19  Página 121
Horari d’atenció al públic:
Durant tot l’any: de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00
Del 24 al 31 de juliol i del 17 al 21 d’agost: de 10:00 a 13:00
De l’1 al 14 d’agost: tancat

Telèfon d’atenció a l’usuari: 93 728 77 12 (durant tot l’any)
Telèfon d’assistència automatrícula: 93 728 77 25 (període d’automatrícula)
E-mail: secretaria@minerva.uab.es
Web: http://sabweb.uab.es
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