
INSTRUCCIÓ DE MATRÍCULA - ESTUDIANTS DE SISÈ CURS 
 
La matrícula per curs complet és de 60 crèdits.  
En cas que es tingui algun mòdul o assignatura suspesa, primer s’han de matricular 
aquests i després els nous fins a un màxim de 75 crèdits. En el cas que no us vulgueu 
matricular del curs sencer, sapigueu que el mínim de crèdits per matrícula segons la 
normativa de la UdG són 24, i també que del 8 al 23 de gener de 2022 hi ha un període 
d’ampliació de matrícula per assignatures del segon semestre, amb el corresponent 
pagament de la taxa de modificació de matrícula. En cas de solapament d’assignatures, 
us aconsellem fer una tutoria amb el coordinador d’estudis. 
 
Els mòduls corresponents a primer curs són: 

 
3109G01001 Introducció a l’estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació 15 crèdits 
3109G01002 Introducció a l’estudi de la Medicina: Estudi de l’estructura i  

        funció del cos humà 1     15 crèdits 
3109G01003 Introducció a l’estudi de la Medicina: Estudi de l’estructura i  

        funció del cos humà 2     15 crèdits  
3109G01004 Programa d’habilitats 1. Recerca i anàlisi de la informació 10 crèdits 

 
Els mòduls corresponents a segon curs són: 

 
3109G01005 Introducció a l’estudi de la Medicina. Estudi de l’estructura 

        i funció del cos humà 3     10 crèdits  
3109G01006 Introducció a l’estudi de la Medicina. Estudi de l’estructura 

        i funció del cos humà 4     12 crèdits 
3109G01007 Introducció a l’estudi de la Medicina. Interacció amb  

        agressors de l’entorn 1     12 crèdits 
3109G01008 Introducció a l’estudi de la Medicina. Interacció amb  

        agressors de l’entorn 2     15 crèdits 
3109G01009 Programa d’habilitats 2. Habilitats de comunicació    6 crèdits  
Optativa            5 crèdits 

 
Els mòduls corresponents a tercer curs són: 

 
3109G01010 Programa d’habilitats 3. Exploració física i fonaments 
         d’ètica mèdica        6 crèdits 
3109G01013 Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El 
          sistema cardiovascular     15 crèdits 
3109G01014 Sistemes de provisió, processament i eliminació 2.  La 
          sang i els limfàtics      10 crèdits  
3109G01015 Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L’aigua, 
          Els electròlits i l’excreció     12 crèdits 
3109G01016 Sistemes de provisió, processament i eliminació 4.  
          Digestió, metabolisme i desintoxicació    12 crèdits  
Optativa            5 crèdits 

 
Els mòduls corresponents a quart curs són: 

 
3109G01011 Programa d’habilitats 4. Epidemiologia bàsica i  

        administració sanitària       6 crèdits 
3109G01017 Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La 
          Respiració i l’aparell respiratori    12 crèdits 
3109G01018 Els sistemes de comunicació al cos humà   12 crèdits  
3109G01019 La reproducció humana i les hormones sexuals   15 crèdits 
3109G01020 La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1.  
          La conducta humana      10 crèdits  
Optativa            5 crèdits 



 
 
 
Els mòduls corresponents a cinquè curs són: 

 
3109G01012 Programa d’habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica    7 crèdits 
3109G01021 Òrgans dels sentits: la pell        6 crèdits 
3109G01022 Òrgans dels sentits: Oftalmologia    5,5 crèdits  
3109G01023 Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia   6,5 crèdits 
3109G01024 La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 2.  
          El cervell i les seves funcions      15 crèdits 
3109G01025 El sistema de suport i moviment: L’aparell locomotor   15 crèdits  
Optativa             5 crèdits 

 
Els mòduls corresponents a sisè curs són: 

 
3109G01026 La continuïtat vital 1. Del naixement a l’edat adulta   15 crèdits 
3109G01027 La continuïtat vital 2. Canvis a l’organisme: Envelliment    6 crèdits 
3109G01028 Integració: Abordatge de les urgències       6 crèdits  
3109G01029 Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural  10 crèdits 
3109G01030 Treball final de grau       18 crèdits 
Optativa             5 crèdits 

 
Quan a les optatives, cal dir que per aquest curs 2021-2022 s’ofereixen dotze 
assignatures, d’entre les que n’haureu de matricular una o dues depenent de si ho havíeu 
solꞏlicitat o no. Només us podreu matricular de l’assignatura/es que se us ha assignat 
com a resultat del sondeig realitzat durant el mes de març.  
 
Quan al TFG, només us podreu matricular del grup (A (1a ronda), C (2a ronda)) que se 
us ha assignat. 
 
Sobre el tema dels grups de cada assignatura (A, B, C o D) trobareu al costat de 
l’assignatura un desplegable per triar el grup al qual us voleu matricular (▼). Cal que 
us matriculeu a totes les assignatures del mateix grup, sobretot en aquelles 
assignatures que hi ha dues rondes, per tal que no se us solapin els horaris.  
 
Per als estudiants becaris aquest curs 2021-2022. 
 
Els estudiants que sigueu becaris aquest curs 2021-2022 i no tingueu tot el 
reconeixement acadèmic (5 crèdits) completat, cal que us poseu en contacte amb la 
secretaria de la facultat de manera urgent. El motiu és que els crèdits de reconeixement 
no entren a beca, i en el cas d’arribar a sisè sense tenir-ho completat i tornar a ser becari, 
és probable que no se us concedeixi la totalitat de l’ajut econòmic de la beca, sinó 
només el 50%. En aquest cas mirarem de buscar la solució més adient a cada cas per no 
perdre aquest ajut econòmic. 


