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8. Accés a la Universitat:
Un nombre elevat d’alumnes segueix estudiant, ja sigui a distància per la UOC a
universitats properes (Universitat de Girona). Fer un cicle formatiu els dóna
convalidacions (54/240 crèdits al grau d’ADE de la UOC, 30/240 crèdits a grau
d’ADE de la UdG, 36/240 crèdits a CIF de la UdG, 30/240 crèdits a Economia de
la UdG).

Convalidació automàtica de crèdits de cicles formatius de grau
superior
Els estudiants que accedeixen a un grau de la Universitat de Girona procedents
d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS) que permeti la convalidació de
crèdits poden convalidar automàticament aquests crèdits a partir de la seva
primera matrícula a través de l'aplicació informàtica d'automatrícula, bé de cop,
o bé escalonadament en diferents cursos.

Condicions
Per tal que les assignatures convalidades s'incorporin a l'expedient cal
matricular-les com la resta d'assignatures a cursar, d'acord amb el procediment
que descrivim tot seguit. Les assignatures convalidades consten a l'expedient
amb la qualificació "CR" (crèdits reconeguts) i no computen a efectes de mitjana
ni de compliment de requisits acadèmics de beca.
Els estudiants que procedeixin d'altres vies d'accés però que hagin superat un
CFGS també poden sol·licitar la convalidació de crèdits a la secretaria del seu
centre docent, però no poden fer ús de la convalidació automàtica en matrícula.
En el mateix cas es troben els estudiants dels centres docents on no s'utilitza el
sistema d'automatrícula.

Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Administració i
Direcció d'Empreses UdG
Curs 2020-21
Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS)
de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els
crèdits que s'indiquen:

COORDINACIÓ DUAL
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Administració i finances (CFGS LOE) (30,00 crèdits)
•
•
•
•

3107G00009
3107G00029
3107G01102
3107G01094

Introducció a la comptabilitat (6,00 crèdits)
Comptabilitat i fiscalitat (6,00 crèdits)
Comptabilitat financera (6,00 crèdits)
Pràctiques d'empresa (12,00 crèdits)

Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Comptabilitat i
Finances UdG
Curs 2020-21
Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS)
de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els
crèdits que s'indiquen:
Administració i finances (CFGS LOE) (36,00 crèdits)
•
•
•
•

3107G02063
3107G00029
3107G02070
3107G02058

Introducció a la comptabilitat (12,00 crèdits)
Comptabilitat i fiscalitat (6,00 crèdits)
Comptabilitat financera (6,00 crèdits)
Pràctiques d'empresa (12,00 crèdits)

Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Economia UdG
Curs 2020-21
Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS)
de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els
crèdits que s'indiquen:
Administració i finances (CFGS LOE) (30,00 crèdits)
•
•
•
•

3107G00009
3107G00055
3107G03075
3107G03035

COORDINACIÓ DUAL

Introducció a la comptabilitat (6,00 crèdits)
Sociologia de les relacions laborals (6,00 crèdits)
Pràctiques d'empresa (12,00 crèdits)
Gestió pressupostària i comptabilitat pública (6,00 crèdits)
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