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DIRECTRIUS PER A LA REALITZACIÓ DELS ACTES DE GRADUACIÓ DE LES TITULACIONS DE
LA FACULTAT D'EDUCACIÓ

1. Els actes de graduació de la Facultat d'Educació es realitzaran en el mes de novembre.
2. La Facultat establirà per a cada titulació una data d'acte de graduació.
3. Es realitzaran tants actes com siguen necessaris i sempre depenent de l'aforament del saló
on es realitzen els mateixos. Per aquesta raó l'acte de graduació d'una titulació podrá ser
dividit entre dues dates i es podrà establir l'acte de graduació de dues titulacions diferents de
forma conjunta.
4. La Facultat s'encarregarà de la reserva dels espais necessaris per als actes de graduació.
5. L'organització d'aquests actes es coordinaran des del deganat de la Facultat en col·laboració
amb la Delegació d'alumnat.
6. La Delegació d'alumnat haurà de nomenar una comissió organitzadora per a aquests actes.
7. Aquesta comissió pot estar organitzada com la Delegació desitge però sempre haurà d'existir
un/a únic/a interlocutor/a amb la Facultat que represente a tota la comissió.
8. La comissió nomenada per la Delegació d'alumnat serà l'encarregada, si així ho desitja, de
distribuir a l’alumnat entre les diferents dates.
9. Si la comissió no volguera encarregar-se de la distribució de l’alumnat entre els diferents dies
serà la Facultat qui ho faça, seguint un rigorós ordre alfabètic per lletra de NIF
10. Solament podrà participar en els actes de graduació l’alumnat que haja finalitzat els seus
estudis o estiga en disposició de fer-ho en la convocatòria C1 de curs vigent en el qual es
realitza l'acte de graduació (exemple: curs de graduació realitzat al novembre de 2019. Podra
participar l’alumnat que haja finalitzat en el curs 2018-19 o estiga en disposició de finalitzar en
la convocatòria C1 del curs 2019-2020
11. Les beques seran pagades per la Facultat d'Educació.
12. Aquestes mesures entraran en vigor per primera vegada en l'acte de graduació que tindrà lloc
al novembre de 2019.
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