
NORMATIVA 

TALLERS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. FACULTAT 

D'ECONOMIA I EMPRESA 

 

PUNT 1. Descripció 

Els tallers transversals de la FEE (a partir d’ara, tallers) són cursos optatius 

de curta durada. El seu objectiu és proporcionar als nostres estudiants una 

formació complementària i transversal, és a dir, que pugui ser d'utilitat en 

les matèries impartides en els graus, així com també en la carrera 

professional. 

 

PUNT 2. Objectius 

1. Millorar habilitats generals professionals dels alumnes de la nostra 

facultat; entre d’altres, les habilitats analítiques, de presentació de treballs 

acadèmics, de processament de dades i d'edició de textos. 

2. Preparar els nostres estudiants per a la sortida al mercat laboral. 

 

PUNT 3. Estructura 

S'ofereixen dues tandes de tallers formatius durant el curs acadèmic. Cada 

taller consta de sessions presencials de dues hores, durant cinc divendres 

lectius consecutius. Totes les classes s'impartiran a les aules d'informàtica 

de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, del campus de la UIB. Els tallers 

també podran oferir-se en línia si les circumstàncies ho requereixen. 

 

PUNT 4. Càrrega de treball / crèdits ECTS 



Cada taller consta de deu hores lectives presencials i quinze de treball 

autònom de l'estudiant. Per cada taller cursat satisfactòriament (qualificació 

d’«apte»), a l'estudiant se li ha de reconèixer un crèdit ECTS optatiu del 

grau que cursi, fins a un màxim de 6 crèdits (6 tallers). 

 

PUNT 5. Places 

El nombre de places per taller i any es limita a 25 estudiants. Com a mínim, 

un taller ha de tenir cinc matriculats perquè s'ofereixi. 

 

PUNT 6. Procés de matriculació 

El procés de matriculació consta de quatre fases: 

1. Preinscripció. L'alumne interessat a cursar algun o alguns dels tallers ha 

d'emplenar un formulari de preinscripció, que trobarà al web dels tallers 

(https://fee.uib.cat/Portal-de-lAlumnat/Tallers-Transversals/). El termini de 

preinscripció estarà obert fins a la data d'impartició. En haver emplenat el 

formulari, l'estudiant rebrà automàticament un correu electrònic de 

confirmació. Aquesta comunicació no garanteix en cap cas que hi hagi 

obtingut plaça. Les preinscripcions no acceptades d'un any acadèmic no es 

guarden per a l'any següent. 

2. Confirmació. La Facultat avalua les sol·licituds i assigna les places dues 

setmanes abans del dia fixat de començament. Les sol·licituds de 

preinscripció rebudes les dues setmanes abans que comenci el taller no 

seran tingudes en compte, excepte que quedin places vacants. La Facultat 

comunicarà als alumnes si la seva petició ha estat acceptada durant les dues 

setmanes prèvies al començament de la formació. 



3. Termini d'acceptació o de renúncia. En haver estat assignada una plaça, 

la Facultat es posarà en contacte per correu electrònic amb l'alumne admès. 

A partir d'aleshores, la persona tindrà tres dies hàbils per contestar si 

accepta la plaça o si hi renuncia. En cas de no rebre resposta o que l'alumne 

es desdigui de participar-hi, la seva plaça serà oferta al primer alumne en 

llista d'espera. 

4. Llista definitiva. La setmana abans que comenci la formació, es 

publicarà, al web dels tallers, la llista definitiva d'alumnes admesos. 

 

PUNT 7. Compromís d'assistència 

En haver confirmat l'assistència, l'alumne es compromet a assistir almenys 

a quatre de les cinc sessions presencials del taller. En cas d'incomplir 

aquest compromís: 

1. Rebria un «no apte» en la qualificació del taller. 

2. No podrà tornar a matricular-se al taller corresponent. 

3. Perdrà la prioritat a l'hora de matricular-se a qualsevol altre taller durant 

les quatre tandes següents. 

Si l'alumne justifica la no assistència al curs per alguna de les causes 

recollides al Reglament acadèmic (article 23, punt 5),1 les penalitzacions 

indicades no s'aplicaran. 

 

PUNT 8. Prioritat 

 
1 Es pot consultar el Reglament acadèmic de la UIB a: < https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/>. 

 



Els criteris de prioritat en la selecció de les preinscripcions són els 

següents: 

1. Els estudiants de la FEE (GADE, GAID, GATU, GECO, GETU), sense 

cap prioritat entre graus. 

2. Curs del grau (els estudiants de quart any tenen prioritat sobre els de 

tercer; els de tercer, sobre els de segon, etc.). 

3. Els estudiants d'altres facultats, per curs del grau. 

 

PUNT 9. Excepcions als criteris de prioritat 

S’apliquen les excepcions següents als criteris de prioritat establerts en el 

punt 8 d'aquesta normativa: 

1. Els alumnes en període de sanció per incompliment d'assistència en 

tallers anteriors (vegeu el punt 7) perden tota prioritat en el procés de 

matriculació. 

2. Els alumnes que ja hagin intentat matricular-se a un mateix taller 

almenys dues vegades abans i no hagin estat acceptats, hi tindran prioritat 

màxima. 

3. Els alumnes que sol·licitin plaça en dos tallers que coincideixen en franja 

horària, els confirmaran l’acceptació al taller que tingui menys inscrits. 

 

PUNT 10. Qualificacions 

L'avaluació dels alumnes depèn exclusivament del professor de cada taller. 

La qualificació només pot ser «apte» o «no apte». 

 


