
 
GRAU EN TURISME 

PROCEDIMENT GENERAL DE MATRICULA 22/23 
 

Benvolguts/des, 
 

En aquest escrit trobareu una sèrie d’indicacions que us seran d’utilitat per a realitzar la matrícula d’aquest 

curs. Si us plau, llegiu-les detingudament tant els comentaris generals com els de cada curs. 
 

Recordeu que: 

 heu de matricular totes les assignatures no superades abans de matricular-ne de noves. 

 el nombre màxim de crèdits que podeu matricular per curs és 75.  

 el nombre mínim de crèdits que heu de matricular per curs és 24. 

 teniu tres convocatòries per a superar cadascuna de les assignatures (una cada curs). El “no 

presentat” exhaureix convocatòria. Per tal de no comptabilitzar convocatòria, podeu sol·licitar 

l’anul·lació fins a la data establerta en el calendari acadèmic i administratiu del curs 22/23. 

 és responsabilitat vostra escollir les assignatures i els grups (si n’hi ha més d’un). 

 abans de matricular-vos consulteu els horaris dels grups de cada assignatura al web de la Facultat 

https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris  
 

IMPORTANT:  

 La Normativa de matrícula no permet modificacions si no hi ha hagut canvis en l’horari. Per això és 

molt important que seleccioneu bé les assignatures i sobretot els grups per tal d’evitar incompatibilitats 

horàries. Aneu molt en compte sobretot si matriculeu assignatures de diversos cursos. 

Cal que repasseu els horaris que us queden després de fer la vostra matrícula i modificar-la si hi detecteu 

incompatibilitats o errors. L’aplicació d’automatrícula permet modificacions fins a les 00:59 del següent 

dia. A partir d’aquell moment ja no la podreu modificar. 

Només acceptarem rectificacions davant de casos molt justificats i excepcionals. Caldrà presentar una 

sol·licitud en els períodes d’incidències (de l’11 al 24 de juliol i un 2n període de l’1 al 5 de setembre). 

Atès que no ens podem comprometre a poder resoldre favorablement les vostres peticions; cal que 

comproveu els horaris abans i immediatament després de matricular-vos. 

 Els estudiants de mobilitat (Sicue/Erasmus/Prometeu) només heu d’escollir grup de les assignatures 

que curseu a la UdG. Les assignatures que no curseu a la UdG us sortiran per defecte al grup AE.  

 L’adjudicació de les places als grups de les assignatures i a les optatives es realitzarà segons 

l’ordre de matrícula dels estudiants. Quan s’hagin omplert les places es tancarà la matrícula d’aquell grup.  

 Si teniu algun tipus d’exempció (per exemple, família nombrosa) heu de tenir en compte que cal que 

sigui vigent el dia que feu la matrícula. Recordeu que si l’heu renovat durant aquest curs, cal que ens la feu 

arribar a través de la pestanya de tràmits de La Meva abans de matricular-vos per tal de no tenir 

problemes el dia de la matrícula. 

 Malgrat que hàgiu estat becari el darrer curs, us recomanem que si teniu algun altre tipus d’exempció ens 

la justifiqueu. En cas que se us denegui la beca, podrem aplicar l’altra exempció. 

 Beques. Us recomanem que consulteu el web de la Secció de Beques de la UdG abans de matricular-

vos. Hi trobareu informació tant de les beques del règim general com de les beques equitat 

https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-de-graus. Podreu posar condicional a beca si ja 

l’heu sol·licitat i compliu els requisits acadèmics. 
 

ASSIGNATURES MÒDUL IDIOMES  

 Només podreu matricular les assignatures del mòdul d’idiomes que hagin estat validades abans del 

13 de juny (si no heu dit res, són les que us sortien al correu electrònic personalitzat). Si no us apareix 

cap idioma a l’automatrícula, l’haureu de fer sense les assignatures d’idiomes i presentar una sol·licitud 

d’incidències dins els terminis establerts. 

 Tenir validada una assig. d’idiomes no implica reserva de plaça. L’adjudicació és per ordre de matrícula. 

 El francès i l’alemany comencen des del nivell inicial. Però per a poder seguir correctament 

l’anglès avançat 1 és recomanable tenir assolit el nivell B1. Si no teniu el nivell podeu aprofitar aquest 

estiu per fer cursos al SLM o a qualsevol escola d’idiomes.  

https://www.udg.edu/ca/ft/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris
https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-de-graus


 Anglès domini funcional efectiu 1 i anglès domini funcional afectiu 2 corresponen al mateix nivell (C1.1) 

però amb continguts diferents i per tant, es poden fer en qualsevol ordre. 

 Els grups 1X, 1Y corresponen a assignatures del 1r semestre i els grups 2X, 2Y corresponen a 

assignatures del 2n semestre. Les lletres X i Y marquen l’horari de l’assignatura. 

 No us matriculeu d’un grup al qual no podeu assistir, si no hi ha places disponibles al que voleu, 

presenteu una sol·licitud d’incidències a la secretaria acadèmica i ho resoldrem abans de l’inici de curs 

sempre i quan quedin places disponibles. 

 Trobareu les assignatures/grups que s’ofereixen aquest curs a l’Annex I 

 Per a obtenir la titulació caldrà que hàgiu cursat 6 assignatures (36 crèdits) i que tingueu superat 

com a mínim el nivell B2.2 d’anglès (anglès avançat 2) i, el B1 de francès (francès llindar) o 

el B1.1 d’alemany (alemany llindar 1). 

 

ESTUDIANTS DE SEGON CURS 
Abans de començar a matricular les assignatures de 2n curs, heu de matricular les assignatures de 1r curs que 

no hàgiu superat. Recordeu que són: 

Assignatures Semestre Grups (1) Crèdits 

Dimensió socio-cultural del turisme 1 A B 6 

Dimensió territorial del turisme 1 A B 6 

Introducció al turisme 1 A B 6 

Tècniques informàtiques i comunicatives 1 A B 6 

Màrqueting turístic 2 A B 6 

Comptabilitat d’empreses turístiques 2 A B 6 

Dimensió jurídica del turisme 2 A B 6 

Dimensió econòmica del mercat turístic 2 A B 6 
(1) Assignatures de 1r curs: el grup A té horari majoritàriament de tardes, i el grup B té horari majoritàriament de 

matins. Dins del grups hi podran haver subgrups que gestionaran directament els professors. 

 

A continuació podreu matricular les assignatures de 2n curs:          

Assignatures (3) Semestre Grups (1)     Crèdits 

Polítiques de promoció i informació de les destinacions 2 A B 4 

Gestió pública de les destinacions 2 A B 4 

Gestió d’allotjaments i restauració 2 A B 6 

Patrimoni de les destinacions 2 A B 4 

Gestió d’intermediació, transport i distribució 2 A B 6 

Dues assignatures del mòdul de llengües 
                    (una al primer semestre i l’altra al segon semestre) 

1 i 2 Veure Annex 1 (2) 6+6 

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques 1 A B 6 

Organització d’empreses turístiques 1 A B 6 

Ordenació i planificació del territori 1 A B 6 

Gestió econòmica i control d’empreses turístiques  1 A B 6 

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme 1 A B 6 

(1) Dins dels grups hi podran haver subgrups que gestionaran directament els professors. Aconsellem matricular-ho tot 

al mateix grup per no tenir incompatibilitats. 

(2) Us recomanem que escolliu en 1r lloc l’idioma que voleu cursar abans d’escollir el grup de la resta d’assignatures 

perquè la franja horària/semestre en el que es fa, us condicionarà el grups de la resta d’assignatures del semestre. 

(3) Important: Atès que hi ha hagut una modificació del pla d’estudis del vostre grau, aquest 2n curs cal que: 

a. Matriculeu totes les assignatures de 4cr perquè el proper curs no es programaran 

b. Escolliu 4 de les 5 assignatures que figuren dins el requadre. La que no curseu aquest curs, l’haureu de 

cursar al 23/24. 

 

ESTUDIANTS DE TERCER CURS 
Abans de començar a matricular les assignatures de 3r curs, heu de matricular les de 1r i/o 2n curs. 

A continuació podreu matricular les assignatures de 3r curs:   

Assignatures Semestre Grups (1) (^) Crèdits 

Gestió de la dinàmica competitiva 1 A   EN 4 

Gestió del patrimoni cultural 1 A   EN 5 

Administració pública dels recursos 1 A   EN 4 



Creació d’itineraris i viatges combinats  1 A   EN 5 

Anàlisi estratègica de mercats turístics 1 A   EN 4 

Dues assignatures del mòdul de llengües (una a cada semestre) 1 i 2 Veure Annex 1 (2) 6+6 

Creació i comercialització de nous productes  2 A   EN 5 

Direcció estratègica  2 A   EN 4 

Gestió de recursos turístics  2 A   EN 5 

12 crèdits d’assignatures optatives (OP) o Pràcticum (Pr) - - 12 
(1) Aconsellem que matriculeu totes les assignatures al mateix grup per tal de no tenir incompatibilitats. Dins dels grups 

hi podran haver subgrups que gestionaran els professors. 

(^)  Les classes del grup EN es realitzaran en anglès. 

(2) Us recomanem que escolliu en 1r lloc l’idioma que voleu cursar abans d’escollir el grup de la resta d’assignatures 

perquè la franja horària/semestre en el que es fa, us condicionarà el grups de la resta d’assignatures del semestre. 

(Pr) Pràcticum Recomanem fer-lo a 4t. Trobareu un únic grup a la matrícula: el grup J amb convocatòria de juny. Totes 

aquelles pràctiques que finalitzin més tard de la data límit del tancament d’actes de juny, la Secretaria Acadèmica 

canviarà d’ofici el grup de matrícula del pràcticum per a passar-lo a la convocatòria de setembre (grup S). 

(OP) Si opteu per matricular optatives, podreu escollir 4 assignatures entre les que es relacionen a l’Annex 2. 

Aconsellem escollir-ne com a molt una al 1r semestre per tal de tenir els semestres equilibrats. En cas de no 

superar una assignatura optativa, al proper curs no cal que la repetiu, la podreu canviar. La nova assignatura 

arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda. En el moment de 

la matrícula us farà especificar per quina la voleu substituir. Novetat En funció de les optatives que escolliu podreu 

tenir una menció al vostre títol de Grau en Turisme. A l’Annex II hi trobareu les OP que oferim aquest curs 

agrupades per mencions. Cal fer 30cr per tal d’obtenir la menció. 

 

ESTUDIANTS DE QUART CURS 
Abans de començar a matricular les assignatures de 4t curs, cal que les matriculeu les assignatures de 1r, 2n 

i/o 3r que no hagueu superat. 

A continuació podreu matricular les assignatures de 4t curs:  

Treball final de grau (TFG) 15 crèdits 

Una assignatura del mòdul de llengües (al 1r semestre)   6 crèdits      veure annex 1 (2) 

6 crèdits de reconeixement acadèmic (**) 

Pràcticum (Pr)+21 crèdits optatius (OP)   o   33cr optatius a escollir entre les que es relacionen a 

l’Annex II  
(TFG) Treball final de grau  

- Per a poder matricular el TFG us heu de matricular de totes les assignatures que us falten per acabar 

la titulació. 

- Trobareu només el grup J (convocatòria de juny). Al desembre obrirem un període de modificació de 

convocatòria pels estudiants que havíeu iniciat el TFG el curs anterior, que continueu amb el mateix tutor i 

vulgueu presentar el TFG al febrer. Caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica amb l’autorització 

de la coordinadora. 

(2) Us recomanem que escolliu en 1r lloc l’idioma que voleu cursar abans d’escollir el grup de la resta d’assignatures 

perquè la franja horària/semestre en el que es fa, us condicionarà el grups de la resta d’assignatures del semestre. 

(**) Els 6 crèdits de reconeixement acadèmic els podeu fer amb: 

- crèdits optatius del vostre estudi 

- amb el reconeixent d’activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació 

aprovades per la UdG   https://www.udg.edu/ca/ft/informacio-academica/credits-reconeixement-academic-i-

lliure-eleccio 

- altres activitats aprovades per la Facultat 

(Pr) Pràcticum Trobareu un únic grup a la matrícula: el grup J amb convocatòria de juny. Totes aquelles pràctiques que 

finalitzin més tard de la data límit del tancament d’actes de juny, la Secretaria Acadèmica canviarà d’ofici el grup de 

matrícula del pràcticum per a passar-lo a la convocatòria de setembre (grup S). 

(OP)  En cas de no superar una assignatura optativa, al proper curs no cal que la repetiu, la podreu 

canviar. La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a 

l’assignatura substituïda. En el moment de la matrícula us farà especificar per quina la voleu substituir. Novetat En 

funció de les optatives que escolliu podreu tenir una menció al vostre títol de Grau en Turisme. A l’Annex II hi 

trobareu les OP que oferim aquest curs agrupades per mencions. Cal fer 30cr per tal d’obtenir la menció. 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/ft/informacio-academica/credits-reconeixement-academic-i-lliure-eleccio
https://www.udg.edu/ca/ft/informacio-academica/credits-reconeixement-academic-i-lliure-eleccio


ANNEX 1: Assignatures del mòdul de llengües 

Les assignatures/grups que s’ofereixen durant el curs 22/23 són: 

Assignatura Grups 1r semestre Grups 2n semestre 

Alemany inicial 1X  2X  2Y 

Alemany bàsic 1Y  

Alemany llindar 1  2Y 

Alemany llindar 2 1Y  

Anglès avançat 1 1X  

Anglès avançat 2 1X  1Y  2X 2Y 

Anglès domini funcional 1 1X  1Y  

Anglès domini funcional 2  2X  2Y 

Francès inicial 1X 2X  2Y 

Francès bàsic 1Y 2X  2Y 

Francès llindar 1X  1Y 2Y 

Francès avançat 1 1Y  

Consulteu els horaris de cada grup abans de matricular-vos 

 

ANNEX 1I: Llistat assignatures optatives   
Menció Empreses Turístiques Semestre ECTS 

Creació d’empreses turístiques 1 3 

  Protecció del turista com a consumidor 1 3 

  Turisme 2.0 (An) 1 3 

  Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic 1 3 

Gestió de la rendibilitat 1 3 

Instal·lacions d’oci 2 3 

  Viatge d’estudi 2 3 

  Tècniques de comunicació aplicades al turisme 2 3 

Menció Guia i Intèrpret Patrimonial Semestre ECTS 

Guiatge turístic 1 3 

  Mètodes i tècniques per a la recerca 1 3 

Nous turistes  1 3 

  Viatges i viatgers 1 3 

  Turisme 2.0 (An) 1 3 

Seminari de turisme 1 3 

Anàlisi cultural turística (Fr) 2 3 

  Patrimoni turístic de Catalunya 2 3 

  Viatge d’estudi 2 3 

Oficines de turisme i tècnics locals  2 3 

Menció Allotjaments Turístics Semestre ECTS 

  Animació turística i hotelera 1 3 

  Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic 1 3 

Gestió de la rendibilitat 1 3 

Direcció hotelera (An) 2 3 

  Viatge d’estudi 2 3 

  Gestió de càmpings (An) 2 3 

 Direcció d’allotjaments turístics (3) Anual 15 

Menció Destins Turístics Semestre ECTS 

Guiatge turístic 1 3 

  Mètodes i tècniques per a la recerca 1 3 

Nous turistes  1 3 

  Turisme solidari i de cooperació (An) 1 3 

  Espais naturals protegits (An) 1 3 

  Viatges i viatgers 1 3 

Viatge d’estudi 2 3 



Seminari de turisme 1 3 

  Tècniques de comunicació aplicades al turisme 2 3 

  Polítiques turístiques i crisi 2 3 

Oficines de turisme i tècnics locals  2 3 

Resta assignatures Optatives Semestre ECTS 

Gastronomia i enologia 1 3 

  Comunicació persuasiva 1 3 

  Protocol d’esdeveniments 1 3 

  Taller mindfulness 1 3 

Direcció i gestió del personal (An) 2 3 

  Turisme esportiu 2 3 

  Gestió de creuers (An) 2 3 

  Noves demandes turístiques (An) 2 3 

  Transport turístic 2 3 

Turisme de negocis i esdeveniments 2 3 

  Pràctiques extra 1 (PE) 2 6 

  Temes d’actualitat turística 2 3 

(An) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en anglès. 

(Fr) Les classes d’aquesta assignatura es realitzaran en francès. 

(PE) Pràctiques extra 1. Aquesta assignatura està reservada prioritàriament a aquells estudiants que volen allargar la seva 

estada a l’empresa en la qual realitzen l’assignatura Pràcticum. Si finalitzem més tard de la data límit del tancament de les 

actes de juny, la secretaria acadèmica canviarà d’ofici el grup de matrícula per passar-la a la convocatòria de setembre 

(grup S). 

(3) Direcció d’allotjaments turístics  Ateses les característiques d’aquesta assignatura, tal i com us vàrem informar via 

correu electrònic, per a poder cursar aquesta assignatura calia haver fet una preinscripció al juny i haver estat acceptat. 

Només aquelles persones que han estat acceptades podran matricular-s’hi a través de l’automatrícula. 


