
MATRÍCULA MÀSTER OFICIAL 2021-2022  

 

PRÈVIAMENT A LA MATRÍCULA: 

- És imprescindible haver fet la preinscripció al màster i haver estat acceptat per la Comissió d’admissió del màster. 
- Tots els alumnes admesos haureu de fer la tutoria amb el coordinador del màster en les dates establertes. 
- La matrícula es farà per la modalitat d’automatrícula tutoritzada (en línia). 
- El calendari de matrícula és el següent: 

CALENDARI 
 

MÀSTER 
RECOLLIDA DE 

DOCUMENTACIÓ 
TUTORIA AUTOMATRÍCULA INICI DE CURS 

ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA Del 2 al 10 de setembre 2, 3, 7 i 8 de setembre 
Del 13 de setembre al 

15 d’octubre 
El 27 de setembre 

ESTUDIS AVANÇATS EN 
ARQUEOLOGIA 

Del 14 al 23 de juliol i  
De l’1 al 17 de setembre 

13 de juliol 
Setembre a determinar 

Del 13 de setembre al 
15 d’octubre 

El 28 de setembre 

ESTUDIS AVANÇATS EN HISTÒRIA 
DE L`ART 

Del 7 al 16 de setembre 7 i 8 de setembre 
Del 13 de setembre al 

15 d’octubre 
El 13 de setembre 

ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I 
CIUTADANIA 

Del 14 al 23 de juliol i  
De l’1 al 13 de setembre 

7, 14 i 15 de juliol 
Del 13 de setembre al 

15 d’octubre 
El 20 de setembre 

ESTUDIS LLATINOAMERICANS 
Del 17 al 24 de 

setembre 
16 i 17 de setembre 

Del 20 de setembre al 
15 d’octubre 

El 27 de setembre 

GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 
I MUSEOLOGIA 

Del 23 al 29 de juliol 
Setembre a determinar 

23 i 28 de juliol 
Setembre a determinar 

Del 13 de setembre al 
15 d’octubre 

El 13 de setembre 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I MÓN 
ACTUAL 

Del 10 al 26 de juliol i  
Del 2 al 13 de setembre 

7, 8 i 9 de juliol i 
2, 3 i 6 de setembre 

Del 9 de setembre al 
15 d’octubre 

El 20 de setembre 

HISTÒRIA I IDENTITATS DE LA 
MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL 

6 al 13 de setembre 6 al 13 de setembre 
Del 14 de setembre al 

15 d’octubre 
El 27 de setembre 

MÚSICA COM A ART 
INTERDISCIPLINÀRIA 

De l’1 al 24 de setembre 
19 al 30 de juliol 

De l’1 al 24 de setembre 
Del 13 de setembre al 

15 d’octubre 
El 27 de setembre 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 
GESTIÓ AMBIENTAL 

De l’1 al 13 de setembre De l’1 al 13 de setembre 
Del 9 de setembre al 

15 d’octubre 
El 13 de setembre 

TURISME URBÀ Del 7 al 17 de setembre 
7, 13, 14 i 15 de 

setembre 
Del 13 de setembre al 

15 d’octubre 
El 20 de setembre 

 

 



És molt important que llegiu la informació de matrícula al web de la UB, on trobareu l’imprès de sol·  licitud de matrícula i la documentació que heu de lliurar: 

http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html 

 

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ A LA SECRETARIA DE LA FACULTAT (segons calendari): 

I amb cita prèvia: http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=GIH02 

Sobre la documentació que cal aportar, consulteu la pàgina http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/documentacio.html 

- Els alumnes de nou accés haureu de lliurar la documentació sol·  licitada. 

- Els alumnes que no sou de nou accés i us beneficieu d’ajut de matrícula (família nombrosa, altres..) haureu d’acreditar-ho amb el document corresponent a la 
Secretaria del centre. 

- Els alumnes amb titulació estrangera que, per causa de la crisi sanitària actual, no pugueu aportar la documentació legalitzada i/o traduïda, podeu emplenar i signar 
una Declaració responsable per tal de formalitzar la matrícula.  

En aquest document us comprometeu a aportar els documents legalitzats i/o traduïts tan aviat  com sigui possible, i, en tot cas, abans de la finalització del curs i com a 
condició prèvia a l’expedició del títol corresponent. 

Si per algun motiu justificat no podeu venir presencialment a la Secretaria a presentar la documentació, podeu enviar-la, degudament compulsada, per correu postal a l’adreça 
següent: 

 Secretaria de Màster i Doctorat 

 Facultat de Geografia i Història (UB) 

 C/ Montalegre, 6 

 08001 – Barcelona 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA: 

Abans de formalitzar l’ automatrícula llegiu detingudament la informació econòmica (La matrícula dels ensenyaments de la Facultat de Geografia i Història és anual) 

http://www.ub.edu/acad/matricula/pagament.html 

 

INFORMACIÓ per als alumnes que volen demanar la BECA GENERAL curs 2021/2022: 

1. IMPRESCINDIBLE: Els alumnes que no heu tingut beca el curs passat heu de sol·licitar l'acreditació econòmica a l'Agència AGAUR 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ 



2. Sol·liciteu la beca general com a mínim 2 dies abans de fer l’automatrícula. El termini no s’obrirà fins al mes d’agost. 
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/index.html 

 

PROCEDIMENT D’AUTOMATRÍCULA (en línia): 

 

Si no sou alumne de la UB, una vegada lliurada la documentació a la Secretaria i abans d’iniciar la automatrícula, registreu-vos a la Intranet Estudiants/Món UB. 

Per obtenir el vostre identificador i poder configurar la contrasenya, heu de seguir els passos indicats en aquest document http://www.ub.edu/monub/ajuda/guia-nova-

autenticacio.pdf 

Per tal de fer la matrícula “en línia” heu d’accedir a la pàgina oferta màsters universitaris amb matrícula oberta: http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/tfitxes/1/actius_m.php 

 

El nombre mínim de crèdits que heu de matricular és de 20, exclosos els crèdits reconeguts. 

 

Podeu consultar la normativa acadèmica a l’adreça següent http://www.ub.edu/acad/noracad/ 

 

Procés de matrícula: 

 

1.- Tutoria presencial/online amb el/la coordinador/a del màster segons calendari establert. 

 

2.- Accediu a l’aplicació d’automatrícula (segons calendari), per introduir les assignatures a matricular. 

 

- Heu de seleccionar mòdul a mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular. 

- Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà. 

- Rebreu e-mail de resposta del coordinador, heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar d’omplir amb les dades personals i les dades 
econòmiques. 

- Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de la matrícula. Si esteu d’acord, confirmeu i es generarà el resguard de matrícula, que podeu 
imprimir i fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat “únic en efectiu”, “en 3 terminis” o “en 7 terminis”. Aquest serà el vostre resguard de matrícula. 

 



MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la 
matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats. 

 

CARNET DE LA UB 

El carnet permet identificar-te com a membre de la comunitat universitària, a més a més, incorpora múltiples funcions i facilitats d’accés a diversos serveis. 

Per obtenir el carnet digital només cal que us descarregueu l’aplicació SocUB https://www.ub.edu/app-socub/  un cop matriculats. 

Consulteu la pàgina web http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html on s’indica el procediment per aconseguir el carnet de la UB. 


