
NO 
T’ESTANQUES AMB LES MATEMÀTIQUES 

NI AMB LA COMPTABILITAT 
 

¡ APUNTA’T ALS CURSOS  
QUE LA UNIVERSITAT JAUME I  

HA PREPARAT PER A TU ! 
 

Del 1 de setembre al 8 de setembre, en horari de matí, pots preparar-te 
per al pròxim curs i obtenir els primers crèdits de la teua titulació 

 
En l’àmbit de les ciències de l’empresa les matemàtiques financeres i la comptabilitat són dos 
matèries d’estudi obligatori. Alguns estudiants solen tindre problemes per a superar-les, i per 
això el Departament de Finances i Comptabilitat, dins del seu pla estratègic, ha inclòs 
l’organització de cursos introductoris per a facilitar l’entrada de l’alumnat en aquestes 
assignatures. Llig aquest imprès, T’INTERESSA. 
 
Durant el mes de setembre de 2017 s’impartiran dos cursos al matí de 30 hores cadascun, de 
les quals 20 seran presencials i les restants no presencials. Es tracta de cursos bàsics, és a 
dir, de cursos que preparen per a començar a estudiar les matèries amb una base adequada. 
L’experiència revela que fins que l’alumnat adquireix aquesta base, troba majors problemes 
per a aprovar aquestes assignatures. Per això, si abans de començar el curs ja tens la 
preparació necessària, les probabilitats d’èxit augmenten.  

Horaris 

Els cursos s’impartiran en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, aula JB2003AA, 
en el següent horari: 
 

Hora Divendres 
1 setembre 

Dilluns 
4 setembre 

Dimarts 
5 setembre 

Dimecres 
6 setembre 

Dijous 
7 setembre 

Divendres 
8 setembre 

09.00 h 
12.20 h 

Matemàtiques Matemàtiques Comptabilitat Comptabilitat Comptabilitat Matemàtiques 

12.00h 
15.20 h 

Comptabilitat Comptabilitat Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Comptabilitat 

 



Matricula i pagament 

Període de matrícula: del 17 al 27 de juliol de 2017. 
La inscripció als cursos s'ha de fer a través del formulari que trobaràs en 
(https://goo.gl/6GH48c). 
Si et matricules d'un curs el cost és de 20 € i de 30 € si et matrícules dels dos. 
El pagament es pot fer únicament mitjançant l'aplicació TPV (targeta de crèdit) a la qual 
s'accedeix a través del formulari electrònic. Si no es paga aquest rebut en el termini 
corresponent (dos dies), la matrícula s’anul·larà automàticament. No cal lliurar cap rebut ni 
justificant, no obstant açò, és recomanable guardar o imprimir el pdf de confirmació del 
pagament que genera l'aplicació TPV. 
Per a qualsevol problema amb la inscripció o el pagament podeu enviar un email a fcje@uji.es 
El 28 de juliol s'enviarà un email confirmant la inscripció. 

Convalidació 1, 5 crèdits optatius 

Si assisteixes al curs obtindràs un certificat d’assistència. Si, a més, ho fas amb aprofitament 
i eres avaluat positivament obtindràs 1,5 crèdits optatius per cadascun dels cursos. 

 

https://goo.gl/6GH48c

