
ACTE ACADÈMIC DE GRADUACIÓ 2022 

L’Acte de Graduació tindrà lloc dijous, 30 de juny, a les 19.00 hores a l’Auditori 
del Palau de Congressos de Girona. 

INDICACIONS: 

PER APUNTAR-SE A L’ACTE DE GRADUACIÓ 

Per apuntar-se a l’acte de graduació, tant si s’és ESTUDIANT GRADUAT*, PROFESSORAT, 
PAS  o ALTRES, cal fer-ho a través del formulari telemàtic, que figura al final d’aquesta 
informació, abans del dia 29 de maig. 

*(inclou tots els estudiants que volen celebrar la seva graduació amb la promoció de 2021-
2022, tant si poden acabar la titulació aquest any o no). 

ACOMPANYANTS 

Cada estudiant GRADUAT  pot venir acompanyat per un màxim de tres persones; cal fer 
constar el número d’acompanyants en l’apartat corresponent del formulari. És important no 
oblidar-se’n per poder disposar més endavant de les invitacions corresponents.  

En el cas que el número d’acompanyants sigui superior a tres, cal posar-se en contacte amb 
la Secretaria de Deganat (graduacio.economiques@udg.edu). 

El PROFESSORAT i PAS poden venir acompanyats per una persona, que cal anotar a 
l’apartat corresponent del formulari. Igualment, si el número d’acompanyants és superior, 
cal posar-se en contacte amb la Secretaria de Deganat (graduacio.economiques@udg.edu). 

RECOLLIDA D’INVITACIONS 

Les invitacions caldrà que es recullin a la Consergeria de la Facultat, del 7 al 21 de juny, de 
les 8.00 a 19.00 hores.  

Es recomana que quan es recullin les invitacions, es comprovi el nombre d’invitacions 
lliurades amb el que vau sol·licitar. Si hi ha algun error en les invitacions, envieu un correu 
electrònic immediat a la Secretaria de Deganat (graduacio.economiques@udg.edu)  



COL·LOCACIÓ DELS ASSISTENTS A L’AUDITORI 

La Facultat d’Econòmiques  reservarà files/butaques concretes per a tots els assistents, 
estudiants, personal docent, personal d’administració i serveis. La resta de butaques o fileres 
seran de lliure accés, vol dir que la resta de convidats podran asseure’ns en el lloc que vulguin 
fora de les files reservades. 

**Si algun dels assistents té alguna necessitat especial (de mobilitat o d’altre), cal que es posi 
en contacte amb la Secretaria de Deganat (graduacio.economiques@udg.edu) abans del dia 
de la Graduació. 

DIA DE LA GRADUACIÓ (30 DE JUNY) 

 ASSAIG I ENTRADA

→ 17.00 h: Convocatòria d’assaig per als estudiants que es graduen

És molt important l’assistència a les 17.00 h a l’assaig general perquè s’ha
d’assegurar el protocol de tots els estudiants que us gradueu, que sou un grup molt
nombrós, en els diferents moments de l’acte. D’aquest assaig, en depèn la fluïdesa
del desenvolupament de l’acte.

Els assistents disposaran de camerinos per canviar-se després de l’assaig, si els cal.

L’Auditori obrirà les seves portes per a la resta d’assistents a l’acte a partir de les
17.00 h. Si els familiars volen acompanyar-los, s’hauran d’esperar al hall o a la
cafeteria de l’Auditori fins que s’obrin les portes de la sala a les 18.30 h.

→ 18.30 h: Entrada a la Sala Simfònica

→ 19.00 h: Inici de l’acte de graduació

Cal recordar que per entrar a l’Auditori caldrà identificar-se amb la
invitació. 

 SERVEI DE BAR DE L’AUDITORI

Hi haurà servei de bar abans de començar l’acte. Després de l’acte no es donarà aquest

servei.

 COM ARRIBAR A L’AUDITORI I ZONA D’APARCAMENT

http://www.auditorigirona.org/cat/situacio.php

INSCRIPCIÓ A L’ACTE DE GRADUACIÓ 

Si vols assistir a l’Acte de Graduació 2022, cal que segueixis les indicacions anteriors i 
emplenis el formulari següent.  

El termini d’inscripció s’acaba el dia 29 de maig. 

INSCRIPCIONS: GRADUACIÓ 2022. FACULTAT D’ECONÒMIQUES 

lluis2
Resaltado

https://forms.office.com/r/SZrhiEWz26
http://www.auditorigirona.org/cat/situacio.php

