
 

 
 

Normativa	pròpia	de	la	Facultat	d'Infermeria	i	Fisioteràpia	
Regulació	canvis	de	grup	
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Mitjançant l'Acord normatiu 13865 del FOU 513, s'aprova el Reglament acadèmic de la 
Universitat, que a l’article 18. Assignació i canvi de grups, estableix que: 

1. Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris 
d’assignació i de canvi de grup. 

2. De manera excepcional, cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups 
mitjans sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia. 

-------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Facultat, reunida el 15 de juliol de 2021, aprova que: 

Per demanar un canvi de grup s'ha d'adreçar una sol·licitud a UIBdigital, adjuntant el 
full de matricula on constin els grups matriculables i no matriculables, durant els 
terminis establerts per els serveis administratius.  

És obligatori que l'alumne adjunti la documentació que acrediti en quins grups grans, 
petits i mitjans es troba matriculat. En cas de no presentació, no serà possible realitzar la 
gestió d'aquesta petició i, per tant, serà denegada per falta de documentació.  

 
En primer lloc, cal destacar que a partir del curs 2021-2022 els alumnes a temps parcial 
i esportistes d’elit, acreditats segons el reglament acadèmic, tindran prioritat per 
matricular-se segons la data de cita.  

Per regla general els canvis de grup es faran per garantir L’homogeneïtzació de la 
capacitat docent dels grups. 

Una vegada realitzada la matricula, la resta d’alumnes que sol·liciten canvi de grup 
seguirà els següents criteris de priorització.  

- Alumnes a temps parcial o esportistes no acreditats al moment de la cita. 

- Alumnes amb informe de necessitats especials emès per l’Oficina de Necessitats 
Especials de la UIB. 

- Solapament d’horaris entre assignatures del mateix curs matriculat. 

- Altres circumstàncies excepcionals degudament acreditades que interfereixin 
amb el horari acadèmic. 



 

 
 
 

En cas que, per circumstàncies excepcionals, hi hagi grups amb un nombre d’alumnes 
no adequat per dur a terme les activitats, si el professor titular ho demana, la Facultat 
pot reubicar aquests alumnes en altres grups, sempre que pugui garantir que no es 
generen coincidències d’horaris.  

- Si el nombre d’alumnes és massa petit i la reubicació d’alumnes vol dir 
l’anul·lació de grups, aquest canvi ha de tenir l’aprovació prèvia del director del 
Departament.  

- Si el nombre d’alumnes es troba per damunt de les capacitats màximes 
programades, el criteri per triar els alumnes que es mouen de grup és:  

• En primer lloc, es mouran de grup aquells alumnes que ho demanin, 
tenint en compte els criteris descrits anteriorment.  

• En segon lloc, es mouran els alumnes que s’han matriculat en darrer 
terme, sempre garantint que no es generen coincidències d’horaris.  

 

 


