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PROCES D’AUTOMATRÍCULA CSD 
 

IMPORTANT!!!! 
 
Abans d’iniciar l’automatrícula consulteu els horaris que estan a la guia de l’estudiant a 
la web de l’Institut, ja que si ho heu fet anteriorment poden haver patit canvis. 
Abans de realitzar l’automatrícula cal llegir atentament el tutorial que podeu trobar al 
portal per l’alumnat de l’ESAD i CSD. 
Recordeu que si voleu acollir-vos al pagament de la matrícula a terminis, abans de 
realitzar l’automatrícula haureu de comprovar que les dades bancàries són les correctes, 
en cas que les hagueu de canviar és imprescindible enviar a la secretaria general l’imprès 
de modificació que consta al tutorial, si no realitzeu aquesta operació prèviament, no 
s’acceptarà el pagament a terminis. 
En el cas que sigui la primera vegada que voleu optar al pagament a terminis és 
imprescindible que us poseu en contacte amb la secretaria general a través del correu 
electrònic secretaria@institutdelteatre.cat i us indicarem què heu de fer. 
 
 
 
 
La data màxima de pagament serà el dia 28 de setembre de 2020. 
 
 

CALENDARI DE MATRICULACIÓ 
 
 

MATRICULACIÓ ESTUDIANTS DE SEGON A QUART 
 

 DIES HORARI ON LINE 

 
Estudiants CSD 
 

 
De l’1 al 4 
de 
setembre 

Des de les 0:01 
hores de l’1 de 
setembre, fins 
les 23’59 del 4 
de setembre 

 
Automatrícula 

 
 

MATRICULACIÓ SITUACIONS ESPECIALS 
 

 ESPECIALITATS DIES HORARI LLOC 

• Estudiants amb 

la modalitat 

Temps parcial 

• Estudiants amb 

crèdits 

insuficients a 

 
Coreografia i 
interpretació  
 
Pedagogia de la 
dansa 

 
7 i 8 de 
setembre 
 
 
 
 

 
S’informarà en funció de 
l’evolució de la 
pandèmia  
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matricular 

(quart curs) 

• Altres 

situacions 

 
 
Horaris 
 
Insistim que abans d’iniciar l’automatrícula consulteu els horaris de les assignatures 
que trobareu a la guia de l’estudiant. 
 

 

ORIENTACIONS ESPECÍFIQUES PER ALGUNS CURSOS 
 
 
El màxim de crèdits nous a matricular és de 60 per curs. 
 
Automatrícula de segon curs 
Per realitzar l’automatrícula de segon curs caldrà seleccionar el curs de l’especialitat que 
hagueu de cursar. No es poden seleccionar optatives, doncs l’optativitat en els estudis 
correspon a tercer i/o quart curs en funció de cada especialitat. 
 
 
Matrícula de Treball Final 
La matrícula del Treball Final s’ha de fer directament a la Secretaria General en funció 
de l’evolució de la pandèmia ja us indicarem com fer-ho 
 
 
Normativa de permanència 
Tingueu en compte que el programa aplica automàticament les limitacions que estableix 
la normativa de permanència en relació al mínim i màxim de crèdits a matricular. 
 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb la secretaria 
acadèmica general secretaria@institutdelteatre.cat 
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