
 
GRAU EN LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES 

PROCEDIMENT GENERAL DE MATRICULA 2021-22 
 

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 21/22. 

 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/fl/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris i si teniu algun 

dubte haureu de contactar amb el coordinador. 

 

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 els grups per tal d’evitar incompatibilitats 

horàries. Aneu molt en compte 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.  

Davant de casos molt justificats i excepcionals, s’analitzaran i resoldran les possibles modificacions. 

No ens podem comprometre a resoldre favorablement les vostres peticions; per tant, comproveu els 

horaris abans i immediatament després de matricular-vos.  

Obrirem un únic període per a sol·licitar modificacions i serà del 7 al 10 de setembre. 

 És molt recomanable consultar el programa de les assignatures que no heu de cursar obligatòriament 

abans de matricular-les. 

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

assignatures que curseu a la UdG. Les assignatures que curseu a la universitat de destí us sortiran per 

defecte al grup AE, excepte si marxeu un semestre i a l’acord hi teniu assignatures anuals: en aquest 

cas caldrà que escolliu grup de l’assignatura anual perquè una part la cursareu a la UdG. 

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

l’ordre de matrícula. Quan s’hagin cobert les places ofertes 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 el 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  

 

 Per obtenir el títol, haureu d’acreditar, abans d’acabar el grau, el nivell B2 d’anglès, francès, 

alemany o italià.  

 

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


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: 

Comunicació oral i escrita (grup C) 

L’evolució de les societats humanes (grup A o C) 

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental 

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) 

Teoria de la literatura 

Lectures de literatura universal (grup A1) (¨) 

Fonaments del llenguatge 

Lingüística general I 
(¨) El grup A1 que us apareixerà a la matrícula no comporta un horari específic. Als horaris hi trobareu 

grup gran i grup mitjà. Del grup gran en formeu part tots els estudiants. Hi haurà dos grups mitjà i serà el 

professor de l’assignatura qui decidirà a quin grup us correspon anar. 
 

A continuació podreu matricular les assignatures de 2n curs:   
Literatura espanyola contemporània (segle XX) 

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia 

Tercera llengua i literatura (italià o francès) 

Història de la ciència i la cultura (grup A o B) 

Llatí 

Literatura romànica medieval 

  

2 assignatures del mòdul 3 a escollir entre (*) (^): 

Gramàtica normativa i ortografia catalanes 

Gramàtica normativa i ortografia de l’espanyol 

Geografia d’Europa 

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa 

Introducció a la imatge cinematogràfica (grup A2) 

Patrimoni cultural conceptes i actuacions (grup A2) 

Món actual I: pau i conflicte en el món actual. Economia, política i societat (grup A2) 

Món actual II: pau i conflicte en el món actual. Patrimoni, memòria i identitat (grup A2) 

Anàlisi dels mitjans de comunicació (grup A2) 

Antropologia filosòfica (grup A2) 

Ètica (grup A2) 

  

(*) Aneu molt alerta amb les possibles incompatibilitats horàries.  En cas de no haver superat una assignatura 

d’aquest bloc (mòdul 3), al proper curs no cal que la repetiu, la podeu canviar. La nova assignatura 

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

moment de la matrícula haureu d’especificar per quina la substituïu. Arrossegar ordinal de matrícula vol dir que la 

pagareu amb recàrrec. 

(^) El grup A2 que us apareixerà a la matrícula no comporta un horari específic. Als horaris hi trobareu grup gran i 

grup mitjà. Del grup gran en formeu part tots els estudiants. Hi haurà dos grups mitjà i serà el professor de 

l’assignatura qui decidirà a quin grup us correspon anar. 
 

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: 

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) 

Literatura espanyola del Renaixement 

Literatura espanyola del Barroc 

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada 

Gramàtica espanyola IV: la paraula 

 

1 assignatura optativa a escollir entre (*): 

- Introducció a les llengües romàniques             (2n semestre-6cr) 

- Lingüística general II                                       (anual-6cr) 

- Literatura comparada i estudis culturals (an)    (2n semestre-6cr)  

2 assignatures a escollir entre (*): 

- Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil 

- Literatura catalana: de la postguerra a l’actualitat 

 



- Literatura catalana: Renaixement i Barroc 

- Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme 

- Sintaxi catalana 

- Morfologia catalana 

- Història del català contemporani 

- Literatura catalana: segles XIII i XIV 

- Literatura catalana: segle XV 

- Llengua catalana: aspectes generals 

- El català, dels inicis al segle XIX 

- Fonètica i fonologia catalanes 

12 crèdits amb assignatures optatives a escollir entre les que es relacionen a continuació i les de 

l’annex 1 (1) (*): 
 

Literatura espanyola V               (anual-12cr) 

Llengua espanyola V                  (anual-12cr) 

Critica textual i treball editorial (anual-12cr) 

Eines de filòleg                          (anual-12cr) 

(*) Aneu molt alerta amb les possibles incompatibilitats horàries amb les optatives dels altres estudis. En cas de no 

haver superat una assignatura d’aquest bloc, al proper curs no cal que la repetiu, la podeu canviar . La 

nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura 

substituïda. En el moment de la matrícula haureu d’especificar per quina la substituïu. Arrossegar ordinal de matrícula 

vol dir que la pagareu amb recàrrec. 

(an) Les classes d’aquesta assignatura es fan en anglès. 

(1) Entre tercer i quart curs haureu de superar 36 crèdits optatius, dels quals com a mínim 12 s’han de cursar amb 

una de les dues assignatures remarcades en verd; i com a mínim 12 més s’han de cursar amb una altra assignatura 

d’aquest llistat o bé amb una de les assignatures remarcades en groc a l’Annex I. Els 12 crèdits restants, els podeu 

cursar amb assignatures d’aquest llistat o amb les que figuren a l’Annex I (assignatures optatives d’altres estudis de la 

Facultat de Lletres) 

 

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 de quart curs 

Literatura espanyola medieval 

Gramàtica històrica i variació lingüística 

Història de la llengua i lexicografia  

24 crèdits d’assignatures optatives a escollir entre les que es relacionen a continuació i les que 

figuren a l’annex 1 (1) (*): 

Literatura espanyola V               (anual-12cr) 

Llengua espanyola V                  (anual-12cr) 

Critica textual i treball editorial (anual-12cr) 

Eines de filòleg                          (anual-12cr) 

Pràctiques externes (Pr)              (anual -6cr)  

6 crèdits de reconeixement acadèmic (**)  

Treball final de grau (TFG)     

((1) Entre tercer i quart curs haureu de superar 36 crèdits optatius, dels quals com a mínim 12 s’han de cursar 

amb una de les dues assignatures remarcades en verd; i com a mínim 12 més s’han de cursar amb una altra 

assignatura d’aquest llistat o bé amb una de les assignatures remarcades en groc a l’Annex I. Els 12 crèdits restants, 

els podeu cursar amb assignatures d’aquest llistat o amb les que figuren a l’Annex I (assignatures optatives d’altres 

estudis de la Facultat de Lletres) 

(*) En cas de no haver superat una assignatura d’aquest bloc, al proper curs no cal que la 

repetiu, la podeu canviar. La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i 

convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda. En el moment de la matrícula haureu 

d’especificar per quina la substituïu. Arrossegar ordinal de matrícula vol dir que la pagareu amb recàrrec. 
(Pr) Pràctiques externes 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 i el passarà a la convocatòria de setembre, grup S. 

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

- crèdits optatius del vostre estudi o qualsevol de les assignatures de l’Annex 1.  



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

aprovades per la UdG   https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-

amb-reconeixement-de-credits  

- altres activitats aprovades per la Facultat 

http://www2.udg.edu/fl/Elsestudis/Lliureeleccióirecacadèmic/tabid/4101/language/ca-ES/Default.aspx 

(TFG) Treball fi 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 S (convocatòria de setembre). 

-  Al novembre obrirem un període de modificació de convocatòria pels estudiants que havíeu iniciat el 

TFG el curs anterior sempre i quan continueu amb el mateix tutor i vulgueu presentar el TFG al febrer. 

Caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica amb l’autorització del tutor i del coordinador. 

-  A l’abril obrirem un període de modificació de convocatòria per qui vulgui presentar el TFG al juny. 

Caldrà presentar una sol·licitud a la secretaria acadèmica amb l’autorització del tutor i del coordinador. 

-   Si no supereu el TFG en la convocatòria en la que el teniu matriculat, caldrà que el torneu a matricular el 

proper curs pagant el recàrrec corresponent. 

 

ANNEX 1: Llistat assignatures optatives d’altres estudis 

Comunicació cultural 

3102G01028 Transformacions del món global 12 

3102G01029 Discurs i imatge 12 

3102G01031 Seminari de Lletres I 12 

3102G01032 Seminari de Lletres II 12 

Geografia, ordenació del  territori i gestió del medi ambient 

3102G02020 Biogeografia i canvi ambiental  6 

3102G02025 Institucions i polítiques ambientals  6 

3102G02029 Sistemes d’informació geogràfica avançat 6 

3102G02023 Geopolítica  6 

Filosofia 

3102G03039 Comentaris de textos filosòfics II 6 

3102G03047 Temes d’història de la filosofia I 6 

3102G03043 Qüestions disputades III 6 

3102G03045 Curs monogràfic II 6 

3102G03048 Temes d'història de la filosofia II 6 

Història 

3102G04049 Història d’Amèrica llatina contemporània 6 

3102G04048 Humans fòssils 6 

3102G04036 Organitzacions patrimonials 6 

3102G04047 Història econòmica contemporània 6 

3102G04051 La cultura femenina a Europa 6 

3102G04046 Antropologia contemporània 6 

Història de l’Art (^^) 

3102G05052 Música i arts escèniques (grup A2) 6 

3102G05054 Estètica de la fotografia (grup A2) 6 

3102G05051 Darreres tendències de l’art contemporani (grup A2) 6 

3102G05048 Del col·leccionisme als museus (grup A2) 6 

3102G05047 Art clàssic: escultura Greco-Romana (grup A2) 6 

3102G05057 Catedrals, monestirs i palaus (grup A2) 6 

(^^) Hi ha un únic horari sigui quin sigui el grup assignat. 

Llengua i literatura catalanes 

3102G06053 Llengua catalana: aspectes històrics 12 

3102G06057 Literatura catalana: la lírica 12 

 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits
http://www2.udg.edu/fl/Elsestudis/Lliureeleccióirecacadèmic/tabid/4101/language/ca-ES/Default.aspx

