
INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER ALS ALUMNES DEL GRAU D’ADMINISTRACIÓ 

D’EMPRESES (GADE). MATRÍCULA DE PRIMER CURS. 

1. Els alumnes han de tenir coneixements matemàtics d’àlgebra (equacions lineals i sistemes d'equacions) i 

de càlcul diferencial (derivades). La FEE ofereix durant el mes de setembre un curs preparatori EN LÍNIA 

de Matemàtiques on es prepara l'alumne per començar GADE amb els coneixements matemàtics necessaris. 

És molt recomanable que l'alumne el faci. Més informació:  

2. És recomanable que els alumnes es matriculin de totes les assignatures en un mateix grup horari (grup gran 

i grup mitjà) per evitar solapaments d'horaris. Per a qualsevol dubte poden contactar amb la cap d’estudis 

Esperanza Munar (e.munar@uib.es).  

3. Els alumnes, abans de matricular-se, han de conèixer les seves disponibilitats horàries. No es permetrà cap 

canvi de grup una vegada formalitzada la matrícula, excepte en els casos establerts per normativa i en un 

període determinat que s’obri a tal efecte.  

4. És també recomanable que un alumne repetidor es matriculi de les assignatures del curs superior en un grup 

horari (per exemple, matí) i de les assignatures del curs inferior en un grup horari invers (horabaixa) per 

evitar solapaments d'horaris. 

5. Els alumnes rebran sempre tota la informació i les resolucions via correu electrònic, a l’adreça que els 

proporcionarà la UIB al moment de la matrícula. És responsabilitat de l'alumne consultar i fer un ús freqüent 

d’aquesta adreça de correu electrònic. 

6. Per a l’obtenció del títol de GADE és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que han 

assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc 

europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb la normativa. 

7. Els alumnes de primer any de GADE que vulguin cursar el Recorregut en Anglès (més informació) han de 

matricular-se en el grup 50 (per a GADE).  

8. L’idioma en que s’imparteixen  les assignatures  es pot consultar a la guia docent de cadascuna. És important 

recordar que a la Facultat d’Economia i Empresa les assignatures poden ser impartides indistintament en el 

tres idiomes docents: català, castellà i anglès. 

 

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER ALS ALUMNES DE GADE. MATRÍCULA DE 

SEGON, TERCER O QUART CURS  

1. És recomanable que els alumnes es matriculin de totes les assignatures en un mateix grup horari (grup gran 

i grup mitjà) per evitar solapaments d'horaris. 

2. Els alumnes abans de matricular-se han de conèixer les seves disponibilitats horàries. No es permetrà̀ cap 

canvi de grup una vegada formalitzada la matrícula, excepte en els casos establerts per normativa i en un 

període determinat.  

3. És també recomanable que un alumne repetidor se matriculi de les assignatures del curs superior en un grup 

horari (per exemple, matí) i de les assignatures del curs inferior en un grup horari invers (horabaixa) per 

evitar solapaments d'horaris. 

4. Els alumnes rebran sempre tota la informació i les resolucions via correu electrònic, a l’adreça que els 

proporcionarà̀ la UIB al moment de la matrícula.  

5. Per obtenir el títol de GADE és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que han assolit 

un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu 

comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb la normativa .  

6. Els alumnes de GADE que vulguin cursar el Recorregut en Anglès han de matricular-se en el grup 60 

(segon curs) i en el grup 70 (tercer curs).  

7. Els alumnes de GADE que vulguin matricular-se d’alguna assignatura en anglès ho poden fer. Han de tenir 

en compte que, per norma general, els grups que ofereixen assignatures en anglès són el 60 (segon) i el 70 

(tercer), encara que també pot haver-hi altres grups en certes assignatures que siguin impartides en anglès.   

8. Abans de formalitzar la matrícula s’ha de planificar correctament el nombre d’assignatures que es poden 

cursar.  

9. L’idioma en que s’imparteixen  les assignatures  es pot consultar a la guia docent de cadascuna. És important 

recordar que a la Facultat d’Economia i Empresa les assignatures poden ser impartides indistintament en el 

tres idiomes docents: català, castellà i anglès. 

https://estudis.uib.es/es/Cursos-i-tallers/Preparacio-grau/2022-23/Matematiques-una-posada-a-punt-en-linia.cid702646
https://fee.uib.cat/digitalAssets/617/617525_Normativa-canvi-de-grup-FEE-2020-2021_v2_def.pdf
https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Que-estudiar/Coneixement-didioma/
https://fee.uib.cat/Portal-de-lAlumnat/recorregut/
https://fee.uib.cat/digitalAssets/617/617525_Normativa-canvi-de-grup-FEE-2020-2021_v2_def.pdf
https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Que-estudiar/Coneixement-didioma/

