
TIPS matricula Grau Infermeria CA 2022-23 

ABANS D’AUTOMATRICULAR-TE 

Llegeix la normativa: https://www.udg.edu/ca/portals/1/Normativa/Normativa_matricula_22-23.pdf 

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

Períodes matrícula: https://www.udg.edu/ca/fi/informacio-academica/matricula/estudiants-de-grau  

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

 

 

Què has de saber? 

     Crèdits mínims de matriculació 24       Crèdits màxims de matriculació 75 

 

Podeu consultar els horaris a https://www.udg.edu/ca/Portals/43/Horaris%204t%20curs.pdf  

 

Per matricular-te al TFG cal haver-se matriculat també de totes les assignatures 

requerides per completar la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents 

a reconeixement acadèmic. 

Recorda que per a titular-te necessites haver fet tots els 6 crèdits de reconeixement 

acadèmic. Si teniu beca, aquests crèdits han d’estar reconeguts abans de la revisió que 

es fa al febrer-març 2023. En aquest enllaç trobaràs informació de com aconseguir-los: 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-

reconeixement-de-credits  

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). En el següent enllaç podeu consultar els supòsits necessaris per poder demanar 

aquesta menció en el títol de grau. (https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-

preus/Normatives/Reconeixement-estudiant-competencia-internacional).  

ASSIGNATURES OPTATIVES 

Les optatives són assignatures de 3 crèdits. Per acabar el Grau heu de cursar 2 

assignatures optatives. Aquestes 2 optatives no es poden utilitzar com a crèdits de 
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reconeixement acadèmic (RA). A part, es poden cursar més optatives per obtenir 

crèdits de RA (una optativa donaria 3 crèdits de RA).  

Per matricular-se a les optatives s’ha d’estar matriculat a tercer o quart. 

Hi ha una oferta de 6 optatives. Les optatives tenen 6 classes magistrals en grup gran 

i 7 seminaris (en grup mitjà). L’assistència als seminaris acostuma a ser obligatòria, 

però pot variar segons cada assignatura, per a més informació caldrà visitar el disseny 

de les assignatures. Els horaris els podeu consultar mirant el calendari de tercer 

https://www.udg.edu/ca/Portals/43/Horaris%203r%20curs.pdf (on surt la programació optatives 

primer semestre) i el calendari de quart 

https://www.udg.edu/ca/Portals/43/Horaris%204t%20curs.pdf (on surt la programació optatives 

segon semestre) 

Per matricular-vos a les optatives us matriculareu directament a un grup de seminari 

de cada optativa. Per tant, heu d’estar molt atents/es a triar tenint en compte: 

- El grup de seminari (O1, O2, O3) en funció al dia que us va millor fer els 

seminaris.  

- O bé, si us voleu matricular a 2 optatives que es fan en el mateix semestre i 

torn, és la vostra responsabilitat matricular-vos a als grup de seminari de les 

optatives que no coincideixin el mateix dia de programació.  

- També els/les estudiants que feu quart, heu de triar les optatives en el torn 

contrari del torn de pràctiques que teniu previsió de demanar.  

Qualsevol incompatibilitat horària que sorgeixi a posteriori, pot comportar necessitat 

d’anul·lació de la matrícula sense possibilitat de retorn dels diners de la matrícula. 
 

L’assignatura d’Anglès és la única assignatura optativa de la que no us heu de 

matricular a un grup de seminari, sinó al grup classe. Recordeu que per cursar l’optativa 

d’anglès es recomana que tingueu el nivell proper al B2. Quan es facin els grups de 

seminari d'anglès es procurarà que en cas que algú també estigui matriculat a altres 

optatives no estigui en grups que coincideixin el mateix dia de programació. 
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Assignatures optatives i horaris: 

CODI NOM ASSIGNATURA SEMESTRE  TORN 

3106G02040 Aprendre a cuidar-me per cuidar 1er Matí (12:05h a 13:50h) 

3106G02053 Salut i multiculturalitat 1er Matí (12:05h a 13:50h) 

3106G02056 Gènere i Salut 1er Tarda (19:05h a 20:50h) 

3106G02044 Educació per a la salut 2on Matí (12:05h a 13:50h) 

3106G02042 Atenció urgent en salut mental 2on Tarda (19:05h a 20:50h) 

3106G02048 ANGLÈS PER A INFERMERIA 2on Tarda (19:05h a 20:50h) 

*En els horaris les optatives de primer semestres surten als horaris de tercer 

(https://www.udg.edu/ca/Portals/43/Horaris%203r%20curs.pdf), i les optatives de segon semestre als horaris de 

quart (https://www.udg.edu/ca/Portals/43/Horaris%204t%20curs.pdf), però tant en unes com en altres hi poden 

assistir estudiants de tercer i quart. 

Pels/les estudiants de quart s’obrirà l’automatrícula el 8/7/22 a les 8:00h, perquè 

tinguin un temps d’avantatge per triar les optatives que necessiten per tal de poder 

acabar el Grau. Un cop passat aquest temps, tant els/les estudiants de quart, com 

els/les de tercer tindran les mateixes opcions de matrícula en funció a l’ordre 

cronològic de matriculació. No es podran demanar excepcions posteriors. 
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