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“Monitor de matrícula”: títols oficials de grau 
 
L’aplicació “Monitor de matrícula” permet consultar la matrícula de manera on-line al mateix 
temps que està tenint lloc, possibilitant modificar alguns paràmetres de la mateixa. És accessible des 
de l’IGLU, secció “Gestió docent > Matrícula” (enllaç directe: https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji06101). Les seues funcionalitats s’organitzen mitjançant 
pestanyes i, pel que fa als títols oficials de grau, cal destacar les següents: 
 
1. Assignatures. 
2. Titulacions. 
3. Grups. 
4. Grup únic. 
5. Espera. 
6. Espera alumne. 
7. Canvi de grup. 
8. Circuits. 
9. Assignar circuits. 
10. Grup ARA. 
11. Configuració. 
 
En primer lloc cal assegurar que ens trobem en el curs acadèmic correcte. Si en la part superior 
esquerra de la pantalla principal de l’aplicació no apareix aquest curs cal seleccionar-lo mitjançant 
el desplegable: 
 

 
 
 
1. Pestanya “Assignatures”. 
 
És la que apareix seleccionada per defecte només accedir al monitor. En el cas del PDI ací 
apareixen enllaços a la matrícula de les assignatures que té assignades en el seu POD del curs 
seleccionat (Veure pestanya “Grups”). 
 
 
2. Pestanya “Titulacions”. 
 
En el desplegable “Seleccionar titulació” es poden triar, una a una, les diferents titulacions a la 
matrícula de les quals es té accés. En el cas del PAS d’un centre haurien d’aparèixer tots els títols de 
grau i màster adscrits al mateix. Al seleccionar un dels graus es mostren les assignatures ofertes en 
el mateix, les quals es poden filtrar mitjançant els desplegables “Caràcter de l’assignatura” 
(formació bàsica, obligatòria, optativa, pràctiques externes i treball de final de grau) i “Curs” (1r, 
2n, etc.): 
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L’enllaç “Mostrar el detall del grup” mostra una ullada ràpida a la matrícula per grup i tipus 
d’estudiantat (nou i repetidor) de les assignatures seleccionades mitjançant aquests desplegables: 
 

 
 
 
3. Pestanya “Grups”. 
 
Només mostra informació si s’ha seleccionat prèviament una titulació i una assignatura en la 
pestanya anterior. En el cas dels graus mostra, en primer lloc, el detall de la matrícula en cadascun 
dels grups (A, B, C, etc.) i subgrups (TE, PR, LA, SE i/o TU) oferts en l’assignatura, diferenciant 
entre l’estudiantat de primera matrícula en la mateixa (“Nous”) i el repetidor. En cadascuna 
d’aquestes columnes, el primer dels números mostra l’estudiantat matriculat en el subgrup i el 
segon el nombre de places ofertes en el mateix. La columna “Total matr” mostra la matrícula actual 
(nous més repetidors) del subgrup: 
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Prement sobre un subgrup s’accedeix a una pantalla que permet modificar els seus límits de 
matrícula1 (per a estudiantat nou i/o repetidor), fincant els valors en els quadres de text, prement 
sobre “Guardar” i després sobre la fletxa per torna a la pantalla anterior: 
 

 
 
Prement sobre l’enllaç “llista” que hi ha al costat del nom d’un subgrup s’accedeix a una pantalla 
genèrica amb la relació d’estudiantat matriculat en el mateix (l’etiqueta “Erasmus” al costat del nom 
d’una persona indica que participa en un programa d’intercanvi ixent). 
 

                                                           
1 En el cas d’assignatures compartides, la modificació dels límits de matrícula d’un subgrup d’una de les assignatures es 
propaga a la resta d’assignatures del conjunt. Perquè l’aplicació de matrícula funcione correctament, en tot moment la 
suma de places, tant de nous com de repetidors, dels subgrups de cada activitat (TE, PR, LA, SE i TU) d’un mateix grup 
ha de ser exactament la mateixa. L’estudiantat d’un grau té dret a matricular-se en assignatures que ha de cursar 
obligatòriament (formació bàsica, obligatòries, pràctiques externes i treball de final de grau) si compleix els requisits 
establerts en la memòria de verificació del títol, és per això que es podran matricular en elles encara que s’hagen cobert 
totes les places ofertes (quedant en llista d’espera). En el cas d’assignatures optatives sols els repetidors poden continuar 
matriculant-se una vegada cobertes totes les places (quedant en llista d’espera). No obstant això hi ha estudiantat que 
per les seues característiques (intercanvi entrant, pocs ETCS restants per obtenir el títol, etc.) es boten els límits de 
matrícula de les assignatures. 
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En el cas d’assignatures compartides, l’enllaç “llista comuns” mostra l’estudiantat matriculat en el 
subgrup de totes les assignatures del conjunt, indicant la seua procedència. Mitjançant l’enllaç 
“Accés a llistes d’estudiantat” s’accedeix a una pantalla per poder generar llistes de matrícula més 
detallades. 
 
Al final de la pantalla hi ha un resum de la matrícula en l’assignatura: 
 

 
 
• “Matriculats”: total d’estudiants matriculats en l’assignatura (de nova matrícula, repetidors, que 

han accedit per la via de l’adaptació de cicle a grau, que han sol·licitat el reconeixement no 
automàtic i d’intercanvi, tant entrant com ixent). Aquest total es desglossa, per la seua banda, en 
els components que s’indica a continuació. 

 
• “Nous”: estudiantat que es matricula per primera vegada i que té assignat grup i subgrup. La 

columna “espera” del costat mostra l’estudiantat nou que, tot i estar matriculat, es troba pendent 
d’assignació de grup i subgrup. 

 
• Repetidors”: estudiantat que s’ha matriculat en l’assignatura en algun curs anterior i que té 

assignat grup i subgrup. La columna “espera” del costat mostra l’estudiantat repetidor que, tot i 
estar matriculat, es troba pendent d’assignació de grup i subgrup. 
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• “Canvi pla”: estudiantat matriculat que ha accedit al grau mitjançant la via de l’adaptació des 
d’un estudi de cicle. 

 
• “Sol. Conva/Rec”: estudiantat matriculat que ha sol·licitat reconeixement no automàtic i està a 

l’espera de resolució. Una vegada resolta, aquest estudiantat passa a la columna de “Nous” o a 
la de “Adap/Conva/Rec”, en funció del resultat. 

 
• “Intercanvi”: suma de l’estudiantat d’intercanvi entrant i ixent matriculat 
 
Per altra banda, en la columna “Adapt/Conva/Rec” es mostra l’estudiantat matriculat en 
l’assignatura que l’ha reconeguda de manera automàtica, per la qual cosa no assistirà a la docència 
(és per això que no suma en el total de matriculats de l’assignatura). 
 
En el cas d’assignatures compartides, les xifres de matrícula que mostra aquesta pestanya 
corresponen al conjunt de les assignatures, no a l’assignatura concreta seleccionada. 
 
 
4. Pestanya “Grup únic”2. 
 
Mostra l’ocupació dels grups (A, B, C, etc.) oferts en les assignatures de 1r curs pel que fa a 
l’estudiantat de nou ingrés en 1r curs en el grau seleccionat prèviament. Per a cada grup el primer 
número indica el nombre d’estudiants matriculats i el segon mostra les places ofertes: 
 

 
 
Prement sobre un grup s’accedeix a una pantalla que permet modificar el seu límit de grup únic 
fincant el nou valor en el quadre de text, prement sobre “Guardar” i després sobre la fletxa per torna 
a la pantalla anterior: 
 

 
 
Perquè el programa de matrícula funcione correctament, en tot moment les places de grup 
únic ofertes en un grup han de coincidir amb la suma de les capacitats dels circuits de 
matrícula d’eixe mateix grup. La no existència de vacants de grup únic (i, per tant, de vacants 

                                                           
2 Els graus que tenen distribuïda la sobreoferta en els límits de grup únic convé que vagen revisant-les en la mesura que 
es desmatricule l’estudiantat que resulta admès en altre grau i abans que es matricule el de la llista d’espera, amb 
l’objectiu d’evitar desequilibris de matrícula en els subgrups de les assignatures. 
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en els circuits corresponents) impedeix que es puga matriculat estudiantat de nou ingrés en 1r 
curs. 
 
 
8. Pestanya “Circuits”3. 
 
Mostra l’oferta i l’ocupació dels circuits de matrícula per a l’estudiantat de nou ingrés en 1r curs del 
grau seleccionat en el desplegable. El primer número al costat de la denominació d’un circuit 
informa de l’estudiantat matriculat en el mateix, mentre que el segon mostra el total de places 
ofertes en el circuit. En funció de la concurrència (nombre de persones que intenten matricular-se 
simultàniament) o de l’assignació manual feta mitjançant la pestanya “Assignar circuit”, pot ser hi 
hagen més estudiants matriculats en un circuit que places ofertes: 
 

 
 
Al prémer sobre el nom d’un circuit s’accedeix a la seua definició assignatura a assignatura i 
subgrup a subgrup: 
 

 
 
Per a un subgrup determinat s’informen de dos nivells d’ocupació: en primer lloc la corresponent al 
circuit i en segon lloc la corresponent al subgrup (això és, la suma de les ocupacions de tots els 
                                                           
3 Els graus que tenen distribuïda la sobreoferta en les capacitats dels circuits convé que vagen revisant-les en la mesura 
que es desmatricule l’estudiantat que resulta admès en altre grau i abans que es matricule el de la llista d’espera, amb 
l’objectiu d’evitar desequilibris de matrícula en els subgrups de les assignatures. 
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circuits que inclouen el subgrup). En ambdós casos el primer dels números informa de les places 
ocupades i el segon de les places ofertes. Cal tindre en compte que quan un estudiant es matricula 
en un circuit ocupa plaça en tots i cadascun dels subgrups que en formen part. De nou, prement 
sobre l’enllaç “llista” s’accedeix a la relació genèrica d’estudiantat matriculat en el subgrup 
corresponent. Per altra banda, es pot modificar la capacitat d’un circuit mitjançant l’enllaç 
“Canviar” que hi ha en la part superior dreta de la taula que descriu un circuit, tot just al 
costat del camp “Límit” que mostra la capacitat actual del mateix, fincant el nou valor en el 
quadre de text, prement sobre “Guardar” i després sobre la fletxa per tornar a la pantalla anterior: 
 

 
 
Cal tindre en compte que la modificació de la capacitat d’un circuit pot implicar 
l’actualització del valor de “grup únic” del grup al qual pertany. Per altra banda, la 
modificació de la capacitat d’un circuit compartit amb altres graus es propaga a la resta 
graus. 
 
 
9. Pestanya “Assignar circuit”. 
 
Per a l’estudiantat de nou ingrés en 1r curs del grau seleccionat en el desplegable al qual li resulta 
d’aplicació (aquell que ha accedit al grau per una via que ho permet: general, majors, esportistes 
d’elit, etc.) informa del circuit en el qual es troba matriculat. Per defecte es mostra l’estudiantat 
sense circuit assignat (generalment es tracta d’aquell que hi accedeix a un curs superior a 1r i que, 
per tant, no es matricula mitjançant circuits: adaptació a grau, trasllat d’expedient, etc.). Prement 
sobre un dels botons “Mostrar tots” es mostra la relació d’estudiantat de nou ingrés en el grau amb 
el circuit que ha seleccionat, en els casos que resulta d’aplicació. Per assignar circuit a un estudiant 
primer s’ha de marcar el quadre que hi ha a l’esquerra del seu nom prement damunt, després cal 
triar un dels circuits en el quadre de text “Triar un circuit” que hi ha en la part superior dreta de la 
pantalla i finalment s’ha de prémer sobre el botó “Assignar circuit”. Si l’estudiant té ja un circuit 
assignat cal llevar-li’l prèviament prement sobre l’aspa roja corresponent que hi ha a la dreta de la 
taula: 
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Prement sobre un dels botons “Mostrar sols pendents assignar circuit” es torna a la visualització per 
defecte. 
 
 
10. Pestanya “Grup ARA”. 
 
Permet assignar l’estudiantat de nou ingrés en 1r curs al grup ARA (Alt Rendiment Acadèmic) i/o 
EURUJI del grau. Per fer-ho, cal seleccionar l’estudiantat mitjançant el desplegable “Seleccionar un 
alumne” (en aquesta llista l’estudiantat apareix amb la seua nota d’accés) i prémer sobre el botó 
“Afegir al grup ARA”. L’estudiantat anirà apareixent en una taula en la part central de la pantalla: 
 

 
 
Aquest estudiantat només podrà matricular-se en grups ARA/EURUJI del títol. Cal recordar que 
aquests grups venen identificats amb la lletra “Y”. 
 
 
5. Pestanya “Espera”. 
 
Mostra, assignatura per assignatura, l’estudiantat que, tot i estar matriculat, es troba en espera 
d’assignació de grup i subgrups. En principi un estudiant matriculat es troba en espera quan 
s’han cobert totes les places ofertes en l’assignatura, però també per altres motius. Donada una 
assignatura pot ser que tinga llista d’espera d’estudiantat de primera matrícula, repetidor o que no 
en tinga cap. És possible accedir a aquesta informació per dos vies: 
 
• Si una vegada seleccionat el títol en la pestanya “Titulacions” es prem directament en la 

pestanya “Espera”, el programa mostrarà, després d’un temps, totes les assignatures del títol 
amb llista d’espera d’estudiantat de primera matrícula i/o repetidor en l’assignatura. Per a cada 
assignatura s’informa del nombre de persones en aquesta situació (primera matrícula, repetidors 
i total). Prement sobre un codi s’accedeix a la pantalla que mostra la relació d’estudiantat en 
llista d’espera de l’assignatura seleccionada. 

 
• Des de la pestanya “Titulacions” es pot seleccionar un dels codis i, una vegada dins de 

l’assignatura, prémer sobre la pestanya “Espera” per accedir únicament a les llistes d’estudiantat 
en espera d’eixa assignatura, cas d'existir. 

 
Independentment de l’opció triada, finalment s’accedeix a una nova pantalla que mostra, en forma 
de taula, l’estudiantat en situació d’espera distingint entre el de primera matrícula (és el que es 
mostra per defecte llevat que no n’hi haja cap) o repetidor. Per alternar entre ambdós tipus cal 
seleccionar les pestanyes “Nou ingrés” i “Repetidors” que hi ha damunt la taula. Al quedar en 
llista d’espera una persona pot manifestar el grup i subgrups en els quals li agradaria estar, 
en eixe cas les preferències es mostren en el camps “Grup”, “TE”, “PR”, “LA”, “SE” i/o “TU” 
(“TP” no s’utilitza en graus). Per defecte, l’estudiantat està ordenat ascendentment pel seu nom 
(columna “Alumnes”), però també és possible fer-ho pel torn de matrícula assignat, per les seues 
preferències de grup/subgrups i per la data de matrícula prement sobre els enllaços “Torn”, “Grup 
preferit” i “Data”, respectivament. 
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Per poder assignar grup i subgrups a l’estudiantat cal seleccionar-lo prèviament prement 
sobre la caixa de text que hi ha a l’esquerra del seu nom, tenint en compte que prement sobre el 
botó “Tots” i “Cap” que hi ha a peu de taula se selecciona tot l’estudiant, en el primer cas, i 
s’esborra la selecció feta, en el segon. De nou, hi ha dues possibilitats: 
 
• Assignar les preferències manifestades en la matrícula: només cal prémer sobre el botó 

“Assignar preferències” que hi ha a peu de taula: 
 

 
 
• Assignar altre grup i/o subgrups: en aquest cas cal anar a les caixes de text que hi ha baix 

l’etiqueta “Triar grup” i seleccionar el grup i els subgrups que es volen assignar. Finalment cal 
prémer sobre el botó “Assignar al grup”: 

 

 
 
A la dreta de la pantalla, baix l’etiqueta “Assignatura”, hi ha una taula que mostra informació sobre 
l’ocupació actual de l’assignatura per a cadascun dels subgrups oferts. El primer número fa 
referència a l’estudiantat matriculat i el segon a les places ofertes: 
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Els enllaços “Mostrar totes les assignatures” i “Canviar d'assignatura” que hi ha tot just en la part 
superior dreta de la pantalla permeten continuar amb el procés d’assignació de llistes d’espera des 
de la pantalla actual. 
 
 
6. Pestanya “Espera alumne”. 
 
Mostra la mateixa informació que l’opció anterior però des del punt de vista de l’estudiantat 
matriculat, en lloc de per assignatura. A través del desplegable “Triar el nombre de matricules de 
l’alumnat:” es poden controlar les característiques de l’estudiantat mostrat (en el cas de graus de 4 
cursos, amb l’opció “Alumnes amb assignatures fins 5é curs” es mostra tot aquell que es troba en 
situació d’espera en alguna assignatura). Per defecte l’estudiantat surt ordenar pel seu nom però 
amb el desplegable “Ordenar per” es pot ordenar també per torn i per data de matrícula. Si se 
selecciona una persona prement damunt amb el ratolí es mostra a la dreta l’estat actual de la seua 
matrícula. Les assignatures el codi de les quals apareix en forma d’enllaç són aquelles en les que es 
troba en espera. Si es prem sobre un d’eixos enllaços apareix, més a la dreta, un resum de 
l’ocupació actual de l’assignatura a nivell de grup i subgrup, distingint entre estudiantat de primera 
matrícula i repetidor (com sempre, el valor a l’esquerra de “/” indica la matrícula real i el que hi ha 
a la dreta les places ofertes). Els valors entre parèntesis en els camps “Grup”, “TE”, “PR”, 
“LA”, “SE” i/o “TU” indiquen les preferències manif estades durant la matrícula. En el cas de 
voler assignar eixes preferències només cal prémer el botó “Ass. pref.”: 
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Alternativament, es poden seleccionar valors en els camps anteriors utilitzant els desplegables 
corresponents i prémer en “Assignar” per assignar-los a la persona seleccionada. Cal triar un valor 
en cadascun dels desplegables que en tinga per poder dur a terme l’assignació sense problemes: 
 

 
 
 
7. Pestanya “Canvi de grup”. 
 
Per poder fer un canvi de grup i/o subgrups, a banda d’haver triat un títol en la pestanya 
“Titulacions”, cal haver triat també una assignatura i, posteriorment, prémer sobre aquesta 
pestanya. Bàsicament es tracta de localitzar la persona en algun dels grups (A, B, C, etc.) oferts 
prement sobre l’enllaç corresponent, seleccionar-la prement sobre el quadre de text que li pertoca 
que hi ha a la dreta de la taula que mostra les dades de tot l’estudiantat matriculat actualment en el 
grup seleccionat (de nou, es pot ordenar per nom, per torn i per data de matrícula mitjançant el 
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desplegable “Ordenar per”) i passar-la a situació d’espera prement sobre el botó que hi ha a peu de 
taula: 
 

 
 
Tot l’estudiantat en espera es troba dins del grup denominat “Sense_grup”. Una vegada fet 
això només cal assignar grup i subgrups a la persona utilitzant una de les dues opcions anteriors 
d’assignació de llistes d’espera. 
 
 
11. Pestanya “Configuració”. 
 
Permet personalitzar determinats aspectes del monitor del matrícula: 
 
• “Assignatures OP i LC”: permet filtrar en la pestanya “Titulacions” aquelles assignatures 

optatives i de lliure configuració que no pertanyen a la titulació seleccionada. Només és 
d’aplicació a les titulacions de cicle. 

 
• “Ocultar grups al mostrar les dades de les assignatures”: permet ocultar en la pestanya 

“Titulacions” les assignatures que no s’ofereixen amb docència, de manera que: “Ocultar grups 
V” oculta les assignatures que només s’ofereixen perquè siguen triades per estudiantat 
d’intercanvi ixent; “Ocultar grups W” oculta les que només s’ofereixen als efectes de ser 
reconegudes de manera automàtica; “Ocultar grups Y” oculta les assignatures amb grups 
“ARA/EURUJI” i “Ocultar grups Z” oculta les que es troben en procés d’extinció. 

 
Perquè els canvis en la configuració d’aquestes opcions tinguen efecte cal prémer sobre el botó 
“Guardar els canvis” que hi ha cap a la meitat de la pantalla. 
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Mitjançant aquesta pestanya també es poden delegar els permisos propis a qualsevol altra persona. 
Per fer-ho cal introduir el compte de correu electrònic de la persona en el primer quadre de text de 
la darrera taula, indicar el curs acadèmic en el segon quadre de text (sols el primer any dels dos), 
triar el tipus de permís en el desplegable següent (“Sols consulta”, “Modificar límits” o “Modificar 
límits i llistes d’espera”) i finalment prémer sobre el botó “Afegir”: 
 

 


