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ORIENTACIONS PELS ALUMNES DE PRIMER CURS DELS ESTUDIS DE GRAU D’INFERMERIA 

Curs 2017-/2018 

 

Benvolgut/da:  

Hem preparat aquesta guia de matricula per ajudar-te sobre d’alguns aspectes importants a tenir en 

compte durant el procés de matrícula.  

 

1. LA DISTRIBUCIÓ GENERAL DE PRIMER CURS ÉS LA SEGÜENT: (LA RESTA ES POT CONSULTAR A 

L’ENLLAÇ: http://estudis.uib.cat/grau/infermeria/GIF2-P/assignatures.html) 

 

Curs Primer semestre Segon semestre 

Primer 
 

21604 - Determinants Socials de la Salut  

22700 - Anatomia   

22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la 

Salut  

22702 - Bases Històriques i Professionals 

de la Infermeria  

22703 - Bioquímica i Nutrició  

22705 - Fisiologia Humana   

21608 - Comunicació i Salut   

22707 - Ètica  

22706 - Estadístiques Aplicades a les 

Ciències de la Salut  

22708. Metodologia de les cures.  

22710. Alimentació i dietoteràpia  

 

 

2. RÈGIM DE PERMANÈNCIA I MATRÍCULA.  

 

Respecte al règim de permanència, per als alumnes matriculats des del curs 2016-2017 s’aplica la 

normativa establerta al FOU 432 acord ratificatiu 11912
1
. Respecte a la generalitat de la regulació 

acadèmica, s’aplica el Reglament Acadèmic de graus i màsters regula aquesta (FOU 429, Acord normatiu 

11822)
2
.  

A continuació detallem els aspectes més destacats tant de matrícula com de règim de permanència. 

1. Un curs sencer complet correspon a 60 ECTS. Es recomana que un alumne es matriculi d’un 

màxim de 60 crèdits per any acadèmic. No obstant això, els estudiants es poden matricular de 

més de 60 crèdits per any acadèmic (fins a 78 crèdits), acceptant la responsabilitat d'haver 

comprovat que poden realitzar les activitats d'avaluació tal com estan programades i complint 

els requisits establerts que siguin necessaris per superar cada assignatura. 

                                                 
1
 https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/ 

2
 https://seu.uib.cat/fou/acord/11822/ 

 

http://estudis.uib.cat/grau/infermeria/GIF2-P/assignatures.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11822/
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2. Si l’alumne es vol matricular a temps parcial, i les seves circumstàncies personals li permeten 

acollir-se a aquesta modalitat, s’aconsella que revisi la normativa i el procediment per 

demanar-ho. Si té dubtes, és millor que es posi en contacte amb Servei d’alumnes o Serveis 

Administratius del Guillem Cifre.  

3. En cas que vulgui demanar beca a temps complet, s’ha de matricular dels 60 crèdits del curs. 

Els dubtes en relació a la normativa de beques també els he pots resoldre a Serveis 

administratius del Guillem Cifre.  

4. El règim de permanència que regirà és el següent. 

a.  Per als alumnes a temps complet
3
, la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia ha establert 

els següents crèdits mínims per assolir la permanència: 

i. Aprovar al menys 24 crèdits durant el primer any. 

ii. Aprovar al menys 48 crèdits durant els dos primers anys. 

b. Per als alumnes a temps parcial, el règim de permanencia és el següent: 

i. Aprovar al menys 6 crèdits durant el primer any. 

ii. Aprovar al menys 24 crèdits durant els dos primers anys. 

 

3. RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 

 

Si prèviament ha cursat altres estudis de plans antics, altres graus, matèries cursades mitjançant 

matricula extraordinària o la seva via d’accés ha estat mitjançant un Cicle Superior pot demanar un 

reconeixement de crèdits.  

Una comissió avaluarà la seva petició i, si escau, li reconeixerà els crèdits que pertoquin.  

Aquesta petició s’ha de fer a serveis administratius durant els períodes de matrícula.  

Les resolucions es resoldran durant els mesos de juliol i setembre.  

                                                 
3
 http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/ 

http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
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ORIENTACIÓ SOBRE ELS ITINERARIS MÉS ADIENTS PELS ALUMNES D’INFERMERIA A TEMPS PARCIAL  o 

NO MATRICULATS DE LA TOTALITAT DELS CRÈDITS: 

 

En el cas de que no vulgui, per les circumstàncies que siguin, matricular-se del curs complet s’aconsellen 

els següents itineraris, pot triar més d’un itinerari. Es desaconsella cursar les matèries del segon 

semestre de qualsevol dels itineraris si no vol matricular-se de les del mateix itinerari del primer 

semestre:  

Itinerari 1er semestre 2on semestre 

1 22700 - Anatomia   22705 - Fisiologia Humana   

2 22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la 

Salut  

21608 - Comunicació i Salut   

 

3 22702 - Bases Històriques i Professionals de la 

Infermeria  

22707 - Ètica  

22708- Metodologia Infermera 

4 22703- Bioquímica 22710. Alimentació i dietoteràpia.  

 

Assignatura  independent de qualsevol itinerari:  

 22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut 

 21604 - Determinants Socials de la Salut 

Aquesta assignatura es pot combinar amb qualsevol dels itineraris proposats. 

4. POSSIBILITAT D’AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA AL SEGON SEMESTRE. 

 

Es recomana a l’alumnat que faci una planificació el més acurada possible de la seva matricula al 

període ordinari (juliol o setembre) i només es plantegi l’ampliació en cas de situacions 

extraordinàries. 

Els alumnes que per circumstàncies excepcionals no es puguin matricular de tot el curs, podran demanar 

una ampliació de matrícula en el termini que la UIB determini per cada curs al mes de febrer.  

Hi ha matèries, molt especialment aquelles amb pràctica clínica, que per circumstàncies de planificació 

no s’oferten al període d’ampliació de matrícula.  

 

5. AVALUACIÓ:  

- Les guies docents de les assignatures es troben penjades al web de la UIB. 

-  

- És recomanable que les consulteu abans de la matricula i molt especialment la primera setmana de 

curs.  

- És important una lectura acurada de les guies docents de les assignatures de les quals us heu 

matriculat, ja que és el document que estableix oficialment continguts, objectius, metodologia de 

treball i criteris d’avaluació específics.  
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- Al començament de cada semestre disposareu al vostre espai d’UIBdigital dels cronogrames on 

s'especifiquen les activitats de caràcter avaluatiu, completau aquesta informació amb la que es 

troba a les Guies docents.  

6. TUTORIES DE MATRICULA, DE CARRERA I ACADÈMIQUES 

 

 Durant els dies de matricula, es troben a la seva disposició per resoldre dubtes acadèmiques 

professorat de l’estudi. Pot consultar a UIB Digital l’horari en el que es troben disponibles i el 

lloc on realitzen aquestes tutories.  

 Per una altra banda, una vegada que estigui matriculat/da, tindrà assignat/da un professor/a 

que farà les funcions de tutor/a de carrera. Aquest professor/a li ajudarà en el seguiment de tot 

el teu període formatiu. 

  A nivell acadèmic, cada professor/a té una disponibilitat de, al menys, una hora per setmana 

per atendre els dubtes relacionats amb les qüestions relatives a les matèries. També, si fa ús de 

la plataforma telemàtica Moodle, pot resoldre aquestes qüestions mitjançant la mateixa.  

 

7. ORIENTACIÓ SOBRE LA SELECCIÓ DE GRUPS I HORARIS.  

A l’hora de la matrícula han de triar grups per a cada assignatura. L’estructura general per als estudis 

d’Infermeria a primer són: 

• 01G, 02G,… Indica el nombre de grup Gran o grup classe.  

• 01M01, 01M02… Indica el nombre de grup Mitjà d’una assignatura (el primer nombre indica el 

grup gran o grup classe al qual correspon). Les activitats en grup Mitjà solen ser avaluatives, 

revisa la guia docent.  

Exemples: 

22701 02G Grup gran 2 

22702 01M01 

22703 02M03 

Grup Mitjà 1 del grup gran 1 

Grupo mitjà 3 del grup gran 2 

El Grau en Infermeria compta amb els següents grups grans (o de classe) assignats a primer curs 

d’Infermeria són: 

 01G (Palma Matí) 

 02G (Palma Tarda) 

 10G (Menorca Matí) 

 11G (Eivissa Matí ) 

Cadascun dels grups de classe o grup gran se divideix (només a la seu de Palma), en tres grups mitjans. 

Això significa que a l’estudi es desenvolupa una gran quantitat d’activitats formatives grupals en cada 

assignatura. Per tal d’evitar solapaments entre elles, en el moment de fer la matrícula, és molt 

important triar de forma adequada el grup mitjà dins cada assignatura. Per això, han de tenir en compte 

el següent: 
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PRIMER SEMESTRE 
 
Alumnes que se matriculen a la seu de Mallorca 

- Convidar-los a consultar els horaris disponibles en la xarxa de cadascuna de les assignatures. 

- Ajudar-los a triar els itineraris de grups que es recomanen a la següent tabla, si no ho fan així, es 

trobaran amb solapaments entre activitats.  

 

1ER SEMESTRE PALMA 

MATÍ 

Assignatures 22700 22702 22703 22701 21604 

Itinerari 1 
Matí 

Aquestes assignatures «fan trio». Heu de 
triar el mateix grup mitjà en ambdues.  

Aquestes assignatures « fan parella ». 
Heu de triar el mateix grup mitjà en 

ambdues.  

 

TARDA 

Assignatures 21604 22702 22703 22700 22701 

Itinerari 2 
Tarda 

Aquestes assignatures «fan trio». Heu de 
triar el mateix grup mitjà en les tres per 

evitar solapaments. 

Aquestes assignatures «fan parella». 
Heu de triar el mateix grup mitjà en 

ambdues. 

 
Exemple itinerari 1 (matí) 

Si és un estudiant que el primer semestre necessita un horari de matí ha de triar el grup gran 01G per 

totes les matèries. Per triar els grups mitjans, ha de triar sempre el mateix número per a les 

assignatures que “fan parella”. Així, per a la 22701 i 21604 haurieu de triar, per exemple, el 01M02 a les 

dues.  

Exemple itinerari 2 (tarda) 

Si és un estudiant que el primer semestre necessita un horari de tarda ha de triar el grup gran 02G a 

totes les matèries. Per triar els grups mitjans, ha de triar sempre el mateix número per a les 

assignatures que “fan parella o trio”. Així, per a la 22700 i la 22701 haurieu de triar, per exemple, el 

02M02 per ambdues.  

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia us garantitza que no hi ha solapaments d’horaris si fan la matrícula 

d’aquesta manera. Ara bé, es poden trobar amb dificultats per compaginar assignatures de diferents 

cursos. 

 
Orientacions per alumnes que es matriculen a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera 
 
- Convidar-los a consultar els horaris disponibles a la xarxa de cadascuna de les assignatures 

- Només hi ha un grup gran i un grup mitjà. 

- Poden tenir qualque dificultat per compaginar els horaris d’assignatures de cursos diferents. 
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SEGON SEMESTRE 
 
Alumnes que se matriculen a la seu de Palma 
 
- Consultau els horaris disponibles en la xarxa de cadascuna de les assignatures. 

- Triau els itineraris de grups que us recomanam a la tabla a continuació, si no ho feis així, us trobareu 

amb solapaments entre activitats 

 
2º SEMESTRE PALMA 

MATÍ 

Assignatures 22708 22705 21608 22706 22707 22710 

Itinerari 1 
(horari de matí) 

Grup 1 
Aquestes tres assignatures es 

combinen entre sí. Heu de triar el 
mateix grup mitjà en totes elles 

Grup 1 
Els horaris d’aquestes assignatures es 

combinen entre sí. Heu de triar el mateix 
grup mitjà en totes elles 

 

TARDA 

Assignatures 22708 22705 21608 22706 22707 22710 

Itinerari 2 
(horari de 

tarda) 

Grup 2 
Aquestes tres assignatures es 

combinen entre sí. Heu de triar el 
mateix grup mitjà en totes elles 

Grup 2 
Aquestes assignatures «fan trio». Heu de triar 

el mateix grup mitjà en ambdues 

 
Exemple: 

Si és un estudiant que el segon semestre necessita un horari de tarda heu de triar el grup gran 02G per a 

TOTES les assignatures del semestre. Per triar els grups mitjans, ha de triar sempre el mateix número 

per a les assignatures que “fan parella”. Així, per a la 22708, 22705 i 21608 podrieu triar el grup mitjà 

02M02 per a les tres. Per a la 22706, 22707 i 22710 podrieu triar el 02M01 per ambdues.  

 
Alumnes que se matriculen a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera 

 
- Consultau els horaris disponibles a la xarxa de cadascuna de les assignatures 

- Només hi ha un grup gran i un grup mitjà. 

- Podeu tenir qualque dificultat per compaginar els horaris d’assignatures de cursos diferents. Per 

aquest motiu, consultau els horaris a la xarxa i matriculau-vos d’assignatures que no presentin 

solapaments. 

 

Finalment, és important advertir que, respecte a la configuració dels grups, la Facultat d’Infermeria i 

Fisioteràpia, una vegada acabat el procés de matrícula, es reserva el dret a redistribuir als alumnes en 

grups distints als matriculats. Aquest supòsit sempre seria excepcional i a causa de necessitats 

acadèmiques o d’infraestructura 
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8. PRÀCTIQUES CLÍNIQUES. 

El Grau en Infermeria de la UIB inclou a partir de 2on curs pràctiques als centres del sistema sanitari. 

L’horari d’aquestes pràctiques és independentment de l’horari de la resta d’assignatures. Les 

pràctiques es realitzen tant en torn de matí com d’horabaixa.  

ÉS RECOMANABLE que, si l’alumne no es troba immunitzat, hauria d’iniciar la vacunació d’hepatitis B 

per aconseguir uns nivells d’immunització de cara a la realització de les pràctiques a segon curs.  

 

9. ANGLÈS.  

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit 

un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu 

comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest 

requisit al pla d'estudis. 

Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser: 

 aprovar l'assignatura d'anglès específic del pla d'estudis: 21375 - English for Health and 

Behavioural Sciences Optativa 6,0 ECTS. Aquesta assignatura té limitació de places. També té 

establert un prerequisit de matrícula per garantir la matrícula dels alumnes de quart curs.  

 superar una prova d'anglès  

 presentar un certificat o titulació 

 superar 18 ECTS d'assignatures impartides en anglès dins un programa de mobilitat. Per accedir 

a aquests programes han d’acreditar un nivell B1.  

Podeu consultar la normativa al següent enllaç: http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/ 

10. JORNADA D’ACOLLIMENT 

Al mes de setembre s’organitzen diferents activitats per presentar els serveis que l’estudiant té 

disponibles al Campus. Podeu consultar la pàgina web de la UIB per estar informats sobre aquest tema 

http://hola.uib.cat/ 

 

http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/?contentId=215462
http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/?contentId=215457
http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/?contentId=215459
http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/?contentId=215460
http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/
http://hola.uib.cat/

