
TIPS matricula Grau Infermeria CA 2021-22 

ABANS D’AUTOMATRICULAR-TE 

Llegeix la normativa https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Normativa_matricula_21-22.pdf 

Orienta’t en 5 minuts https://www.udg.edu/ca/futurs-estudiants/orientat-en-5-minuts 

Períodes matrícula https://www.udg.edu/ca/estudia/calendaris-academics/curs-2021-2022/calendari-graus 

Normatives beques i ajuts https://www.udg.edu/ca/estudia/Beques-i-ajuts  

 

Què has de saber? 

     Crèdits mínims de matriculació 30        Crèdits màxims de matriculació 60  

 

Els horaris a primer estan organitzats de la següent manera: 

TORN MATÍ De dilluns a dijous 

(divendres no hi 

ha classe) 

3 franges horàries (excepte 

dijous que majoritàriament 

només hi ha les 2 primeres 

franges)  

1ra Franja: 8:30h a 10:15h 

2na Franja: 10:35h a 12:20h 

3ra Franja: 12:25h a 14:10h 

TORN MATÍ De dilluns a dijous 

(divendres no hi 

ha classe) 

3 franges horàries (excepte 

dijous que majoritàriament 

només hi ha les 2 primeres 

franges)  

1ra Franja: 15:15h a 17:00h 

2na Franja: 17:20h a 19:05h 

3ra Franja: 19:10h a 20:55h 

 

Per a més detalls podeu consular els horaris a Facultat d'Infermeria > Informació acadèmica > 

Calendaris i horaris (udg.edu) 

Cada assignatura ofereix un nombre de places de matí i tarda, que s’omplen segons 

odre cronològic de matriculació. S’aconsella que les assignatures a les quals us 

matriculeu siguin d’un mateix torn (o matí o tarda) exceptuant l’assignatura 

3106G02007 LLENGUATGE CIENTÍFIC I SISTEMES D'INFORMACIÓ a la qual us 

matriculareu en funció a l’idioma d’impartició.  
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Si posterior al tancament de matrícula, algú presenta una incompatibilitat laboral amb 

el torn de matrícula, s’obrirà un únic període per fer una sol·licitud formal i justificada 

(amb contracte laboral que acrediti la incompatibilitat) per demanar el canvi, que es 

concedeix en funció als criteris i nombre de places disponibles. Passat aquest període 

no es podrà fer cap altra sol·licitud de canvi de torn. A més a més, per altres tràmits 

administratius (anul·lacions, ampliacions matrícula) heu de consultar el calendari 

acadèmic/administratiu. 

L’assignatura 3106G02007 LLENGUATGE CIENTÍFIC I SISTEMES D'INFORMACIÓ 

s’imparteix en anglès al torn de matí i en català al torn de tarda. En aquest cas, us heu 

de matricular en funció a la voluntat de cursar l’assignatura en anglès o català 

indistintament del grup de matrícula al que estigueu. Els horaris els hem organitzat de 

manera que les classes magistrals d’aquesta assignatura són: 

1er semestre Dilluns 12:25h a 14:10h (anglès) 15:15h a 17:00h (català) 

2on semestre Dijous 12:25h a 14:10h (anglès) 15:15h a 17:00h (català) 
 

En aquesta assignatura hi ha 4 seminaris que es fan en grup mitjà, l’organització horària 

pot variar segons el grup (no té un dia, ni franja horària fixa) 

A més a més, al llarg del grau teniu la possibilitat de fer una sèrie d’activitats que us 

permetin demanar el reconeixement de l’estudiant amb competència internacional 

(RECI) (https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Reconeixement-estudiant-

competencia-internacional). En aquest cas un dels supòsits necessaris és haver superat un 

mínim de 12 ECTS en assignatures de la UdG impartides en llengua estrangera. En el 

grau teniu opció de cursar 3106G02007 LLENGUATGE CIENTÍFIC I SISTEMES 

D'INFORMACIÓ (6 crèdits) + l’optativa 3106G02048 ANGLÈS PER A INFERMERIA (3 

crèdits) + els ABP de primer, segon i tercer de grau en anglès (3 crèdits). Si feu aquest 

itinerari i compliu els altres 2 supòsits, podríeu demanar aquesta menció en el títol de 

grau. 
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