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INFORMACIÓ D’INTERÈS DELS
ESTUDIS DE GRAU
D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
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Benvinguts!
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• INFORMACIÓ D’INTERÈS ABANS DE
MATRICULAR-SE DE GADE I GECO
– Aspectes acadèmics
– Aspectes administratius
– Altra informació d’interès
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I. ASPECTES ACADÈMICS:
• El pla d’estudis
• GADE i GECO: plans d’estudis adaptats a l’EEES
• Estructura del calendari acadèmic
• Assignatures

– L’anglès:La possibilitat de cursar el recorregut en
anglès
ØQuè és?
ØCom puc inscriure-m’hi?

– Matemàtiques
• Crèdits dels quals l’alumne s’ha de matricular

– Estudiant a temps complet / a temps parcial
– Nombre mínim de crèdits que cal aprovar

(permanència)
– Nombre de matrícules per assignatura.

• Altra informació acadèmica d’interès
– Guies docents, tutor de matrícula...
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EL PLA D’ESTUDIS DE GADE I DE 
GECO. Com és la seva estructura?
El Pla d'estudis  estructura les matèries en les següents categories: 
Tipus de matèria  Crèdits  
Formació bàsica* 60 
Obligatòries 120 
Optatives 30 
Pràctiques externes 18 
Treball de Fi de Grau 12 
Total  240 ECTS  
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GADE i GECO adaptats a l’EEES
• El crèdit europeu o ECTS: mesura la dedicació

que requereix l’assignatura a l’estudiant.
S’estructura en activitats presencials i no
presencials
– Presencials: classes teòriques, pràctiques, laboratoris,

tutories de grup i individuals, exàmens, presentació de
treballs...

– No presencials: les que fa l’alumne sense l’assistència del
professor

• L’ECTS estàndard es considera de 25 hores, de
les quals 10 són presencials i 15 no presencials.
– Una assignatura de 6 ECTS = 60 h presencials + 90 h no

presencials
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CALENDARI
• Període lectiu:

– Primer semestre: del 12-SET-2016 al 22-
DESEMBRE-2016

– Segon semestre: del 13-FEBRER-2017 al 31-MAIG-
2017

• Avaluació complementària (si està previst a la guia 
docent): 
– Primer semestre: del 11 de Gener al 25 de Gener-

2017
– Segon semestre: del 5 al 21-Juny-2017

• Avaluació extraordinària (si està previst a la guia 
docent): 1º semestre: Del 6 al 10 de Febrer
– 2º semestre: Del 3 al 7 de Juliol
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Quines assignatures tindré a 
GADE?

 
Curs Primer semestre Segon semestre 

Pr
im

er
 

Nocions Bàsiques de Dret Formació 
Entorn Econòmic 
Matemàtiques Formació Bàsica  
Introducció als Mercats i Operacions 
Financeres  
Contabilidad Finaciera I 

Microeconomia 
Anàlisi de Dades Econòmiques  
Introducció a l'Empresa  
Sistema fiscal 
Comptabilitat Financera II 
 

Se
go

n 

Economia Financera  
Història Econòmica de l'Empresa  
Direcció de Producció i Operacions  
Econometria   
Comptabilitat de Costs  

Inversió i Finançament Empresarial  
Disseny de les Organitzacions   
Economia Industrial   
Economia Espanyola i Mundial   
Dret de Societats 

Te
rc

er
 

Gestió de Riscs Empresarials   
Estratègia Empresarial   
Macroeconomia   
Comptabilitat Financera i de 
Societats  
Direcció Comercial I  

Direcció Financera   
Gestió de Recursos Humans   
Direcció Comercial II 
Anàlisi i Auditoria Comptable  
Investigació Comercial i 
Comportament del Consumidor 
 

Q
ua

rt 

Optatives  
Treball fi de grau 
Pràctiques Externes 

Optatives 
Treball fi de grau 
Pràctiques Externes 
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Quines assignatures optatives 
tindré a GADE?

• ITINERARI COMPTABILITAT I FISCALITAT DE 
L’EMPRESA:Auditoria de Comptes, Comptabilitat i Control de Gestió, 
Imposició sobre Societats, Imposició sobre el Consum, Business English.

• ITINERARI GESTIÓ D’EMPRESES FINANCERES: Gestió Bancària, 
Mercats Financers Borsaris, Màrqueting Financer, Dret Bancari i de 
l’Assegurança, Assegurances, Business English.

• ITINERARI GERÈNCIA I DIRECCIÓ:Creació d’Empreses, Educació i 
Mercat Laboral, Estratègies de Negociació Empresarial, Gestió de la 
Innovació, Empresa Familiar, Habilitats Directives, Responsabilitat Social i 
Ètica Empresarial, Business English. 

• ITINERARI GESTIÓ EN ELS SERVEIS I EL TURISME: E- Màrqueting, 
Gestió Promocional Turística, Anàlisi d’Enquestes i Tècniques Multivariants, 
Contractació Turística (pendent confirmació), Business English. 

• ITINERARI GESTIÓ EN LES ADMINISTRACIONS          
PÚBLIQUES:Imposició sobre la Renda Personal, Dret      

Administratiu, Avaluació Econòmica de Projectes, Business English.
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Quines assignatures tindré a 
GECO?

Curs Primer semestre Segon semestre 
Pr

im
er

 
Nocions Bàsiques de Dret 
Entorn Econòmic   
Matemàtiques  
Introducció als Mercats i Operacions 
Financeres   
Història Econòmica 

Microeconomia   
Anàlisi de Dades Econòmiques  
Introducció a l'Empresa  
Optimització 
Sistema Fiscal 
 

Se
go

n 

Jocs i Decisions Estratègiques 
Economia del Benestar  
Estructura i Conjuntura Econòmica 
Introducció a la Econometria  
Macroeconomia I 

Organitzció Industrial  
Microeconometria 
Economia Financera 
Sector Públic 
Macroeconomia II 

Te
rc

er
 

Economia de la Informació  
Anàlisi de la Informació Comptable 
Economia Ambiental  
Macroeconometria 
Creixement Econòmic  

Cicles i Polítiques 
Avaluació Econòmica de Projectes 
Economia del Turisme 
Optativa 1  
Optativa 2  

Q
ua

rt 

Optatives 3, 4, i 5.  
Gestió i Incentius en les 
Organitzacions 
Economia Internacional 

Projecte Fi de Grau  
Pràctiques Externes 
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Quines assignatures optatives 
tindré a GECO?

• INTINARARI DE  CONSULTORIA I PLANIFICACIÓ: Anàlisi 
d’Enquestes i Tècniques Multivariants, Business English.

• INTINARARI DE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Educació 
i Mercat Laboral, Dret Administratiu, Economia de la Salut, 
Business English.

• INTINARARI DE FISCALITAT: Dret de Societats, 
Comptabilitat, Imposició sobre la Renda Personal, Imposició 
sobre Societats, Imposició sobre el Consum, Dret 
Administratiu, Business English.

• INTINARARI DE  GLOBALITZACIÓ I ORGANISME 
INTERNACIONALS: Història del Món Actual,Economia 
Europea, El Progrés d’Espanya a l’Ordre Internacional, Business 
English.
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Quines assignatures optatives 
tindré a Eivissa i a Menorca ?

1er cuatrimestre

Imposició sobre el consum

Marketing financer
E Marketing

2nd cuatrimestre

Imposició sobre la renda personal

Gestió bancària 

Comptabilitat i control de gestió

Business English 
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Importància de l’ANGLÈS
La competència en comunicació oral i escrita en
llengua anglesa és un REQUISIT IMPRESCINDIBLE
per poder obtenir un títol de grau.
• S’ha d’acreditar el coneixement d’anglès del nivell B2
(segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les
Llengües o MCER. El B2 equival a un First Certificate
dels exàmens de Cambridge o al 4t nivell, intermedi 2,
de l’EOI), amb una d’aquestes opcions:,

– cursant l’assignatura optativa Business English i
superant l’assignatura,

– superant una prova d’idioma a la UIB,
– presentant el títol d’un centre reconegut (EOI, British

Council...),
– superant un cert nombre d’assignatures impartides en

anglès.
• En aquest context: la FEE dóna
l’oportunitat als alumnes que ho
desitgin de realitzar el
RECORREGUT EN ANGLÈS a GECO
I A GADE.



13

QUÈ SUPOSA MATRICULAR-SE DEL 
RECORREGUT CURRICULAR EN ANGLÈS

• L’alumne/a ha de:
– Realitzar un mínim de 100 crèdits en anglès

mitjançant:
• Assignatures en anglès a la UIB
• Fer una estada en una altre institució estudiant en

anglès de un mínim de un semestre
• Fer el treball de fi de grau en anglès.

• Informació al Suplement del Títol Europeu dels crèdits
superats en anglès.
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ASSIGNATURES DEL RECORREGUT 
CURRICULAR EN ANGLÈS

Grau	d’Economia Grau	d’AdE

Primer curs Introducció a l’Empresa
Introducció als Mercats i les
Operacions Financeres
Entorn Econòmic
Microeconomia
Anàlisi de Dades Econòmiques

Introducció a	l’Empresa
Introducció als	Mercats	i	les	
Operacions	Financeres
Entorn	Econòmic
Microeconomia
Anàlisi	de	Dades	Econòmiques

Grau	d’Economia Grau	d’AdE

Segon curs Economia del benestar

Organització Industrial

Introducció a la econometria

Economia financera
Direcció de Producció i operacions
Econometria
Inversió i finançament empresarial
Disseny de les organitzacions
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ASSIGNATURES DEL RECORREGUT 
CURRICULAR EN ANGLÈS

Grau	d’Economia Grau	d’AdE

Tercer curs Economia	de	la	Informació
Economia	mediambiental
Creixement	econòmic
Business	English	(GECO-Opt)

Estratègia empresarial
Direcció Comercial I

Grau	d’Economia Grau	d’AdE

Quart	curs Gestió	promocional	 turística	
(GTUR-GADE- Opt)

Business	English	(GADE- Opt)
Habilitats	directives	
(GADE/GTUR-Opt)
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Heu de tenir en compte abans 
d’emplenar la matrícula:

– Pensau si voleu fer el RECORREGUT EN ANGLÈS.
. Matricular-vos del grup 50M01 (gade) i grup 21M01 (geco)
• Emplenar formulari d’inscripció al Recorregut en anglès que 

trobareu: http://fee.uib.cat/Estudis/grau/.
. Acreditar, mitjançant un certificat oficial, d’un nivell mínim
equivalent a B1 en anglès. Així mateix, la Facultat es reserva el dret
de poder exigir que l’alumne que faci un examen d’admissió si no pot
acreditar el seu nivell d’anglès o de substituir-lo per una entrevista en
anglès.
. Es recomana matricular-se al curs introductori d’anglès que el Servei
d’Activitats Culturals imparteix per als alumnes de Turisme. +
Informació del curs i matrícula: <fee.uib.es> i a
<estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/preparacio_grau/turisme/>.

Del 1 al 10 de setembre, de 9 a 14h, aula A21 de Arxiduc (40 
hores). Professors: Nuria Borull i Rosa Moreno. Preu 120 €

. Els grups d’anglès són SEMPRE ELS MATINS

+ informació: a <fee.uib.es> hi trobareu el full inscripció i les 
passes que s’han de seguir per fer el recorregut en anglès. 
Curs 2016-2017 
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COM US HEU DE MATRICULAR DEL 
RECORREGUT EN ANGLÈS

1. Emplenau el full d’inscripció disponible a la web (fee.uib.es) i enviar-
lo per email a: jrossello@uib.es

2. Matricular-vos al grup 50M01 (gade) i grup 21M01 (geco)

3. Heu de enviar fotocòpia de la documentació acreditativa de títols
d’estudis d’anglès que tingueu, si és que en teniu (First Certificate,
etc.).

4. El 31 de juliol sortirà a la pàgina web de la Facultat (fee.uib.es) la
llista d'admesos.

5. Es recomana matricular-se al curs introductori d’anglès

6. Important, els que fan el recorregut en anglès tenen l'obligació de
fer una estada en una Universitat estrangera. Com la majoria exigeix
títol B2 oficial d'anglès, aconsellem a aquests alumnes intentin
aconseguir-ho per alguna de les vies abans d'real.lizar aquesta estada
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A més del recorregut en anglès, altres
oportunitats per  aprendre idiomes

• El Servei Lingüístic organitza cursos
d’anglès, alemany, francès i italià. +
informació a la pàgina web del Servei
Lingüístic de la UIB.

• Altres institucions.
+informació:

http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/
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Les matemàtiques (pot ser útil )
Si algú està interessat a repassar conceptes matemàtics que li
seran útils per als estudis, recomanam el curs:

ØL'anàlisi matemàtica: una
posada a punt per als graus de
GADE i GECO.

ØUIB
• Professorat: Pilar Fuster Parra  i Isabel Aguiló Pons 
• Dates: Del 1 al 9 de setembre de 2016
• Horari: Dia 1 de 10h a 12h, dia 2 de 10h a 13h, del dia 5 al 9 de 10h a 14h 
• Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
• Durada: 25 hores 
• Nombre d'alumnes: 45 
• Termini d’inscripció fins el 27 d’agost de 2016

• Preu: 75 euros

+ INFORMACIÓ: 
http://estudis.uib.cat/formacio-
complementaria/preparacio-grau/Facultad-
deconomia-i-empresa
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Les matemàtiques (pot ser útil )
Si algú està interessat a repassar
conceptes matemàtics que li seran
útils per als estudis, recomanam:

Ø Arya, J. C.; Lardner R. W. (2002). 
Matemáticas aplicadas a la administración  y 
a la economía. México: Prentice Hall 
Hispanoamérica 

Ø Tan, S. T. (2002). Matemáticas para 
administración y economía. México:  
Thomson Learning. 

Ø A més, els professors de l’assignatura estan
elaborant un llibre de text que estarà a
disposició de l’alumnat a principi de curs.
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També us convé saber que...
El Reglament acadèmic de la UIB estableix els drets i

deures dels estudiants i professors en matèria
docent. Entre altres, hi trobareu informació sobre:

– Procediment de matrícula i d’anul·lació de matrícula
– Condicions de publicitat i contingut dels programes de les

assignatures
– Condicions d’avaluació, revisió d’exàmens
– Obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial
– Normes de permanència

Trobareu el text complet del Reglament acadèmic a:
https://seu.uib.cat/fou/acord/11822

A continuació trobareu informació sobre alguns dels
articles que us convé conèixer
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Crèdits de la matrícula

CRÈDITS DELS QUALS L’ALUMNE ES POT MATRICULAR
– A temps complet:
– —Es recomana matricular-se de 60 crèdits (curs complet)
– —També es considera que l’alumne es matricula a temps complet si es matricula d’un mínim de 30 crèdits 

sense autorització de la rectora ( Reglament acadèmic)
– A temps parcial: 
– L’alumne fa feina, té una discapacitat...) Amb autorització del Rector (art.45 del Reglament acadèmic):
– —Es pot matricular d’un mínim de 24 crèdits i un màxim de 30.
– Alumne sol·licitant de beca:
– Beca completa
– —Ha de matricular-se obligatòriament d’un mínim de 60 crèdits (si vol gaudir de beca completa)
– Beca parcial
– —Ha de matricular-se d’un mínim de 30 crèdits i un màxim de 59.
– Els crèdits reconeguts, convalidats o adaptats no es tindran en compte per sol·licitar beca (exemple: a un 

alumne a qui li reconeixen 20 crèdits només n’hi quedaran 40 per matricular-se, per la qual cosa la seva 
beca serà parcial; si n’hi reconeixien 35 només n’hi quedarien 25, per la qual cosa no tindria dret a 
beca*)

– * S’ha de tenir en compte que els alumnes de primer curs no es poden matricular d’assignatures de segon 
si no han aprovat el 50 per cent de les assignatures de primer.
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Com es pot obtenir la 
condició d’estudiant a temps 

parcial?
Obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial
Qui pot sol·licitar la condició d’estudiant a temps parcial:
a.Treballador amb un contracte de mitja jornada laboral,
com a mínim
b. Afectats per una discapacitat física, sensorial o
psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent
c. Més grans de 55 anys
d. Qui hagi de tenir cura de persones dependents
e. Altres situacions per valorar

La sol·licitud s’ha de presentar amb un escrit, dirigit
al Rector, als serveis administratius del G. M. de
Jovellanos o de les seus en el termini de set dies
hàbils a comptar de l’endemà d’haver fet efectiva la
matrícula.
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Nombre mínim de crèdits que s’han 
d’aprovar els dos primers anys acadèmics:

Criteris de permanència Facultat Economia i Empresa
• Els estudiants de grau a temps complet han d’aprovar com a

mínim 18 crèdits el primer any i 48 els dos primers anys.
• Els estudiants de grau només poden matricular-se

d’assignatures de segon curs de la seva titulació quan hagin
superat el 50 per cent dels crèdits del primer curs. Només
poden matricular-se d’assignatures de cursos posteriors a
segon quan hagin superat el 70 per cent dels crèdits dels
dos primers cursos de la seva titulació.

• A més, els estudiants de grau han de matricular-se de
totes les assignatures que els quedin pendents dels
cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una
assignatura d'un curs superior

• Més info http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-
permanencia-2013-14/

• http.//seu.uib.cat/fou/acord/105/10502
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Nombre màxim de matrícules
per cada assignatura:

Nombre màxim de matrícules en estudis de grau 
(Reglament acadèmic)

• Els estudiants disposen d’un màxim de quatre matrícules
ordinàries per superar cada assignatura. En cas que es
tingui un «suspens» o «no presentat», l’alumne s’ha de
matricular novament de l’assignatura.

• El fet de tenir un «no presentat» no suposa l’anul·lació
de la matrícula.

• L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics
una assignatura i no l’hagi superada, pot sol·licitar una
matrícula addicional per tornar-s’hi a matricular un any
més.
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Aspectes acadèmics per destacar
• Aplicació de l’espai europeu d’educació superior

(EEES) à canvis metodològics en l’ensenyament
universitari.
– reflectits en una avaluació contínua (implica:

assistència a classe, realitzar les tasques
encomanades pels professors...).

• Importància d’analitzar el contingut de les guies
docents. El primer dia de classe el professor
explicarà el sistema metodològic, d’avaluació...
que seguirà.

• El tutor acadèmic (tutoria de carrera).
• Seguir programes de mobilitat i

internacionalització.
• Importància de les tutories amb els professors

de l’assignatura.
• Constància, il·lusió: claus de l’èxit.
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La importància de les guies 
docents

• Les guies docents recullen informació
sobre les assignatures: crèdits, objectiu,
programa, avaluació i bibliografia
recomanada...

• IMPORTANT: En el mes de setembre es
publicarà el cronograma de les
assignatures a les guies docents.
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II. Aspectes administratius

• Reconeixement i transferència de
crèdits (convalidacions)

– De formació professional (depenent
de les famílies) als estudis de GADE
o GECO

– De plans antics DCE (2002), ECO,
ADE a GADE o GECO

– De Turisme a GECO o GADE
• Grups on matricular-se
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Si l’alumnat ha cursat 
anteriorment estudis en els 
cicles formatius de grau 
superior, hi ha crèdits 

reconeguts a GADE i GECO?
• SÍ, informació a la web:

http://fee.uib.es/convalidacions/
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Si l’alumnat ha cursat 
anteriorment 

estudis/assignatures de plans 
antics d’Empresarials, ECO, 
ADE o Turisme hi ha crèdits 
reconeguts a GADE i GECO?

• Sí,
• + informació a

– http://fee.uib.es/convalidacions/
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Heu de tenir en compte abans 
d’emplenar la matrícula, SI DEMANAU 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS– .
COM S’HA DE MATRICULAR L’ALUMNE QUE
SOL·LICITA RECONEIXEMENT CRÈDITS?
• Ha de fer el mateix procés d’automatrícula que es detalla a continuació.

• Un cop validada i acceptada la matrícula, s’ha de dirigir als serveis administratius
del G. M. de Jovellanos o de les seus universitàries amb la documentació pertinent,
en el cas d’alumnes del cicle formatiu de grau superior: original i fotocopia del títol o
del resguard d’abonament del títol, original del llibre escolar i fotocòpies
corresponents a les qualificacions o el certificat acadèmic.

En cas d’altres estudis universitaris o d’altres universitats: certificat acadèmic personal
amb els programes de les assignatures aprovades segellats per la facultat o l’escola,
per fer la corresponent sol·licitud de reconeixement.

• Ha d’abonar les taxes corresponents.

• Un pic conegut el resultat del reconeixement i a partir de l’endemà d’haver abonat
les taxes (que depenen del resultat del reconeixement), l’alumne podrà afegir
assignatures a la matrícula mitjançant UIBdigital (si el termini de matrícula
està obert, si no, s’haurà d’adreçar als serveis administratius), SEMPRE QUE HI
HAGI DISPONIBILITAT DELS GRUPS EN EL MOMENT DE
FORMALITZAR LA NOVA MATRÍCULA.



32

MOLT IMPORTANT:
RECORREGUT EN ANGLÈS: GADE (grup 50M01) / GECO (grup 21M01) només té un grup mitjà 
(M01)
La resta de GRUPS GRANS tenen M01 i M02. ELS ALUMNES HAN DE MATRICULAR-SE DE 
TOTES LES ASSIGNATURES DEL MATEIX GRUP GRAN I MITJÀ PER EVITAR TENIR 
PROBLEMES AMB ELS HORARIS

De quin GRUP he de matricular-me?

GADE	MALLORCA	 	
Recorregut	en	anglés	 Grup	50	
Grups	de	matí	 Grup	51,	52,	53,54	
Grups	de	horabaixa	 Grup		57	
Estudiants	a	Menorca	i	Eivissa	 Grup	58-59	
	

GECO	 	
Recorregut	en	anglés	 Grup	21	
Grups	de	matí	 Grup	20,	21	
Grups	de	horabaixa	 Grup	22	
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III. Altra informació d’interès
• Participar en la vida universitària:

delegats, associacions universitàries i
alumnes col·laboradors.

• Participar en conferències i activitats
organitzades per la FEE (+ informació a:
Activitats programades per al curs
2016-2017: web
http://www.uib.es/servei/sac/ a
l’apartat de la programació cultural)

• On puc trobar més informació respecte
als estudis de GADE i GECO?
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L’alumnat té nombrosos 
serveis al seu abast

• Servei de Biblioteca i Documentació
• Servei de Reprografia
• Servei d’Activitats Culturals
• Servei de Relacions Internacionals
• Associacions d’estudiants
• Instal·lacions esportives
• Servei Mèdic
• Servei d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
• Residència universitària 
• Sindicatura de Greuges
• Etc.
• (+info www.uib.cat)
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+ informació

•Web: http://fee.es o http://www.uib.es

• Consergeria i serveis administratius de
Secretaria

• Taulers informatius de la UIB

• Els tutors de carrera seran assignats a
principi de curs.
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SI TENIU DUBTES, ON PODEU 
ADREÇAR-VOS?

TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ:
1. PUNTS D’AJUDA A L’EDIFICI G. M. DE JOVELLANOS 
(HALL ). Del 16 al 31 de Juliol de 9.00 a 14.00 hores i els 
dijous de 16.00 a 18.00, trobareu ajuda per formalitzar la 
matrícula.
2. Si teniu dubtes administratius també us podeu adreçar als 
serveis administratius, en horari de 8.30 a 13.30 hores (tel.: 
971 17 27 06, 971 17 26 24, 971 17 31 31).
3. Si teniu dubtes acadèmics, demanau una tutoria per 
UIBdigital. Les tutories es faran en les dates que indica la  
taula:

Llista de juliol 18 de juliol, 12h, a Palma AV03 de Jovellanos, 
Menorca Sala Actes, Eivissa AV03

Llista de juliol 25 de juliol, 12 h. , a Palma AV03 de Jovellanos, 
Menorca Sala Actes, Eivissa AV03

Llista de 
setembre

Contactar al segúents mails:
e.munar@uib.es ó    maria.llompart@uib.es
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MOLTES GRÀCIES I SIAU 
BENVINGUTS!


