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GRUPS DE PRÀCTIQUES – Curs 2021‐22
En aquest document, ens adrecem al col∙lectiu d’estudiants per a explicar que aquest curs 2021‐22 els
estudiants podran seleccionar els grups de pràctiques de les assignatures matriculades des de l’aplicatiu de
SIGMA durant el mateix període de matricula. També s’informa en quines condicions es pot demanar canvi de
grup de pràctiques i com s’ha de fer.
1. Selecció i consulta de grups de pràctiques
Quan l’estudiant finalitza el procés de matrícula de les assignatures a cursar pot escollir els grups de pràctiques
de les assignatures segons disponibilitat. A posteriori també es poden seleccionar els grups, des de l’aplicació
de SIGMA, a l’opció Inscripció a grups no matriculables>Assignació grups. La informació detallada del procés
es pot trobar al document d’informació de matrícula publicat a la web.
És molt IMPORTANT que l’estudiant comprovi els horaris publicats a la web per evitar seleccionar grups amb
solapament horari. Es responsabilitat de l’estudiant evitar‐los.
Com a recomanació és aconsellable escollir el mateix grup de pràctiques a totes les assignatures, a excepció
de les assignatures que es cursen per segona vegada o bé per determinades assignatures que només hi ha un
grup de pràctiques, com per exemple, a les assignatures optatives.
Per causes de força major l’Escola es reserva el dret de fer canvis i modificacions dels grups de pràctiques
seleccionats pels estudiants. En aquest supòsit s’informarà personalment via correu electrònic a l’estudiant o
estudiants afectats.
I per consultar els grups de pràctiques cal accedir a l’opció Inscripció a grups no matriculables>Consulta
assignació grups de l’aplicatiu de SIGMA.

2. Sol∙licituds de canvi de grups
A posteriori de la selecció de grups de pràctiques només es valoraran les peticions de canvis de grup que
proposin intercanvis d’estudiants entre grups. Per a demanar‐ho cal que els estudiants enviïn un correu a la
Secretaria de Centre de l’ESUPT (secretaria.esupt@tecnocampus.cat) demanant la modificació. En el correu
cal detallar els estudiants que demanen el canvi, amb nom complert i NIA, les assignatures i els grups de
pràctiques a intercanviar. En aquest cas l’estudiant es responsabilitza de verificar els solapaments de grups
que li pot provocar la petició realitzada.
Els terminis per demanar intercanvis són:

Intercanvi

Termini màxim

1r Trimestre: 21 de setembre
2n Trimestre: 26 de novembre
3r Trimestre: 11 de març

Passat el termini no s’acceptarà cap petició. Les sol∙licituds es materialitzaran com a molt tard dos dies lectius
després de la seva recepció per part de Secretaria de Centre de l’ESUPT.
En cas que l’estudiant vulgui demanar un canvi de grup per força major, l’estudiant haurà de tramitar, a través
d’esecretaria, una instància de canvi de grup adjuntant la documentació pertinent que acrediti la situació. Per

aquests casos, només es valoraran les instàncies que es considerin que existeixen causes que ho justifiquin
i/o excepcionals. No es tindran en compte peticions de canvi per motius laborals, per convivència amb altres
estudiants i/o per anar al mateix grups que coneguts i/o amics de la classe.
Totes les sol∙licituds de petició de canvi per causes de força major s’han de fer via e‐secretaria, i no
s’acceptaran peticions rebudes per altres vies.
Els terminis per les peticions de canvis per força major són:
Canvis per força
major

Termini màxim

1r Trimestre: 19 de setembre
2n Trimestre: 24 de novembre
3r Trimestre: 9 de març

Passat el termini no s’acceptarà cap petició. Les sol∙licituds es resoldran com a molt tard cinc dies lectius
després de la seva recepció per part de cap d’estudis.

