
 

L’article 9 del Reglament acadèmic, on es regula la matrícula extraordinària, exposa el següent:  

1. La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona, tot i que no tingui titulació 
d’accés a la Universitat, que es matricula en una o diverses assignatures per raons d’interès 
personal, i dóna dret a l’expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats. 

2. La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de matrícula 
ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la persona que fa la 
sol·licitud, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre corresponent.  

Només en cas que, després d’haver finalitzat la matrícula dels estudiants per la via ordinària, el 
nombre de places ocupades sigui menor que el nombre establert al POA de les matèries 
demanades, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia aplicarà els següents criteris per a 
l’adjudicació de places: 

• Per regla general, només es consideraran susceptibles de matrícula extraordinària les 
matèries de formació bàsica. En el cas excepcional d’alumnes que siguin titulats del 
mateix estudi de plans anteriors, es considerarà la possibilitat de concedir matrícules 
d’aquelles matèries que no tenen un reconeixement al pla d’estudis de grau, a excepció 
del Treball Final de Grau i les matèries de Pràctiques Clíniques. 

• Així mateix, i també per regla general, no es realitzaran valoracions curriculars i 
d’expedient, atès que no hi ha criteris acadèmics establerts per a la petició de matrícula 
extraordinària. Ara bé, els alumnes que mai no hagin estat matriculats per aquesta via 
tindran prioritat per sobre d’aquells alumnes que hagin gaudit de matrícules 
extraordinàries en un dels dos estudis en anys anteriors.  

• Si és possible, s’adjudicaran les places de forma homogènia per garantir que tots els 
demandants tinguin la possibilitat de poder optar al mateix nombre d’assignatures. Per 
exemple, si hi ha 20 places disponibles entre totes les assignatures i 20 alumnes 
demandants, s’adjudicarà 1 plaça per cada persona.  

• En cas que no es pugui garantir una distribució homogènia, es denegaran totes les 
peticions.  

Les sol·licituds es resoldran en acabar el termini de matrícula ordinària. 

3. L'alumne que es vulgui matricular en una assignatura amb matrícula extraordinària ha de 
complir els requisits establerts d’acord amb el que determina l’article 4 d’aquest reglament i, en 
l’àmbit de l’assignatura, gaudirà dels mateixos drets i deures que els alumnes amb matrícula 
ordinària. 

4. Les assignatures superades en règim de matrícula extraordinària poden ser reconegudes en 
una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits. Excepcionalment es pot superar aquest límit 
per no fraccionar l’assignatura reconeguda de menys crèdits. 


