
1 DEMANA  ACCÉS  A  L 'ESPA I
V IRTUAL
A l'aula d'acollida, les tutores del grau atendran les

teves consultes. 

 

Des d'aquesta aula, podràs informar-te de totes les

qüestions abans de matricular-te. Consulta tota la

informació sobre el grau (normativa acadèmica,

normativa econòmica, reconeixement d'estudis

previs) i l'enllaç per poder dur a terme la

prematrícula.  

 

Sol·licita l'accés [>] 

3 DESCARREGA 'T  I  OMPLE
LA  PROPOSTA  DE
MATR ÍCULA
Dirigeix els dubtes a la teva tutora. Aquest

document l'hauràs d'adjuntar en fer la pre-matrícula.

2 CL ICA  A  L 'ENLLAÇ  DE  PRE -

MATR ÍCULA
Aquest pas et permet formalitzar tots els passos de

la preinscripció: 

.- Obtenir usuari i contrasenya per accedir a

l'entorn 

.- Omplir dades i adjuntar documentació 

.- Revisar i validar la documentació des de

secretaria 

Rebràs un comprovant conforme la preinscripció

s'ha realitzat correctament. 

Els logopedes utilitzen tècniques educatives i

rehabilitadores per donar respostes individualitzades a

problemes de la comunicació, el llenguatge, la parla, la

veu i d'altres funcions orofacials. 

 

UManresa (UVic-UCC) i la UOC imparteixen un grau

interuniversitari en Logopèdia en modalitat

semipresencial

VAL IDAC IÓ  DE  LA
DOCUMENTAC IÓ
La tutora et notificarà la validació de la

documentació presentada i et confirmarà que tens

concedit l'accés al grau universitari.

FORMAL I TZA  LA  MATR ÍCULA
A continuació tindràs accés a l'enllaç on podràs formalitzar la

matrícula de les assignatures del semestre. 

Important: en aquest espai hauràs de proporcionar les dades de

pagament.

ACCEDE IX  A  LES  AULES  V IRTUALS
Podràs accedir a les aules virtuals al campus de la

UOC la data d'inici del curs. 

4

5

6

T'INTERESSA 

EL GRAU EN LOGOPÈDIA?

* Cal presentar la documentació original o enviar-la per correu postal a la secretaria del Campus

Manresa de la UVic-UCC (Av. Universitària, 4-6. 08242 Manresa) en un termini de 10 dies després

d'haver formalitzar la matrícula. Si la documentació requerida no és rebuda, la matrícula serà nul·la.

Documentació: 

.- Document d'identificació (DNI, passaport) 

.- Document domiciliació SEPA (pdf) 

.- Document d'accés (PAAU, títol universitari o el que requereixi segons la via d'accés) 

.- Document de proposta de matrícula (pdf). Document acreditatiu de descomptes (si escau)

un cop tinguis accés a l'aula d'acollida...

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/logopedia-uvic-ucc/presentacio

