
GRAU EN MEDICINA 
 
 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA - ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 
 
La distribució de les assignatures de primer curs és la següent: 
 

1r Curs 

ASSIGNATURA CONTINGUT GRUPS A i B GRUPS C i D 

3109G01001 
(15cr) Homeòstasis i regulació 28/09/2020 27/11/2020 10/11/2020 22/01/2021 

3109G01004 
(10cr) 

Recerca i anàlisi de la 
informació 30/11/2020 22/01/2021 28/09/2020 09/11/2020 

  GRUPS A, B, C i D 

3109G01002 
(15cr) Estructura i funció 1 22/01/2021 24/03/2021 

3109G01003 
(15cr) Estructura i funció 2 25/03/2021 04/06/2021 

 
La matrícula per curs complet és de 55 crèdits. I el mínim de matrícula per si no us 
voleu matricular del curs sencer, segons normativa de la UdG, són 30 crèdits. 
 
Trobareu al costat de l’assignatura un desplegable per triar el grup (A, B. C o D) al qual 
us heu de matricular (▼). Cal que us matriculeu a totes les assignatures del mateix 
grup per tal que no se us solapin els horaris. 
 
ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS JA INICIATS 
 
Els estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllats 
d’expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) 
haureu de presentar el justificant d’haver abonat el dret de trasllat i la certificació 
acadèmica amb les assignatures i les qualificacions juntament amb els programes de 
les assignatures aprovades, per tal de valorar si hi ha assignatures susceptibles de 
poder ser convalidades.  
 
AJUTS I BONIFICACIONS 
 
Abans d’iniciar la matrícula fes clic a la pestanya "Ajuts i bonificacions" per comprovar 
si tens acreditat el dret a bonificacions o exempcions sobre el preu de la matrícula. 
 
A l’apartat de "Bonificacions i exempcions", els documents marcats amb una creu 
acrediten el teu dret a gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula.  
 
Per qualsevol informació complementària us podeu adreçar per telèfon al 972 419 616 
(de 9 h a 13 h). 
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