ORIENTACIONS DE MATRICULA PELS ALUMNES DE CONTINUACIÓ D’ESTUDIS
SEGON, TERCER I QUART CURS
ESTUDIS DE GRAU EN INFERMERIA (PLA 2016). Curs 2018-2019
LA MATRÍCULA ES PER SETEMBRE
Benvolgut/da company/a:
Hem preparat aquesta guia de matricula per ajudar-te sobre alguns aspectes importants a
tenir en compte durant la orientació en el procés de tutories de carrera.
1. LA DISTRIBUCIÓ GENERAL DEL PLA D’ESTUDIS ES AQUESTA: (ES POT CONSULTAR A
L’ENLLAÇ: http://estudis.uib.cat/grau/infermeria/GIF2-P/assignatures.html)
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2. 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 (8 a 15 h) com d’horabaixa (15 a 22 h), com
en altres horaris, segons el centre (exemple: el 061 té guàrdies de 12 h).
Amb caràcter general (a excepció de PC VI i VII), les pràctiques es desenvoluparan durant 4
dies a la setmana (de dilluns a dijous). A més, haurà una tutoria obligatòria de pràctiques a la
setmana de dues hores de durada el dia que no hi ha pràctiques als centres. Els horaris de les
tutories obligatòries són distints segons les matèries.
Les úniques excepcions son les pràctiques de quart curs que, per qüestions de calendari,
tindran les tutories integrades dins les hores de pràctiques.
El calendari de les estades als centres pel curs 2018-2019 de les assignatures de pràctiques és
el següent:
Curs

Semestre

Assignatura

ECTS

Dates

2on

2

21615- Pràctiques Clíniques I

12

01/04/2019- 31/05/2019

1

22720- Pràctiques Clíniques II

12

29/10/2018- 21/12/2018

2

22725- Pràctiques Clíniques III

12

01/04/2019- 31/05/2019

1

22750- Pràctiques Clíniques IV

9

08/10/2018- 16/11/2018

1

22751 Pràctiques Clíniques V

9

19/11/2018- 11/01/2019

2

22728- Pràctiques Clíniques VI

12

18/02/2019-29/03/2019

2

22729- Pràctiques Clíniques VII

12

01/04/2019- 24/05/2019

3er

4rt

Si hi ha algun alumne que cursarà quart curs que té realitzades o reconegudes Pràctiques
Clíniques IV o V, però no ambdues es millor que es posi en contacte amb la cap d’estudis.
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 tercer curs.
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Recorda consultar els pre-requisits, co-requisits, règim general de permanència i matrícula
per poder-te matricular de les matèries de Pràctiques Clíniques.
És important que pensin que aquestes matèries no s’oferiran al procés d’ampliació de
matricula per poder realitzar una planificació acurada del nombre de places que la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia ha de demanar a les Institucions.
Aleshores, S’HAN DE MATRICULAR AL SETEMBRE ENCARA QUE SIGUIN DE SEGON SEMESTRE.
Si els hi interessa que per l’assignació de les pràctiques es tingui en compte les seves
necessitats de conciliació laboral o familiar, hauran d’haver acreditat, si compleixen el criteri,
la seva situació d’alumne a temps parcial. Consulta el Reglament per saber les condicions i els
terminis.
Per a major informació sobre la normativa de les pràctiques clíniques, per favor consulteu
l’enllaç http://fif.uib.cat/Practiques-cliniques-i-de-laboratori-/ i per conèixer les particularitats
de cada assignatura de pràctiques, especialment els requisits i co-requisits de matricula per
favor consulteu les guies docents a l’enllaç http://estudis.uib.cat/grau/infermeria/GIF2P/assignatures.html
3. TREBALL DE FI DE GRAU.
El Treball de Fi de Grau (TFG), si bé és una assignatura més del pla d’estudis que s’ha de cursar
per l’obtenció del títol de Grau en Infermeria, té certes particularitats que s’han de tenir en
compte, i que hauràs de consultar a la Guia Docent de l’assignatura
http://estudis.uib.cat/grau/infermeria/GIF2-P/22730/index.html
Els prerequisits establerts per al TFG són:
•

Prerequisits de matrícula: haver superat 168 ECTS (en aquest còmput no s’inclouen els
crèdits optatius). Dins aquests 168 ECTS ha d’haver els 60 crèdits de matèries bàsiques
superats.

•

Prerequisits per a l’aprovació del TFG: tenir superats tots els crèdits de Formació
Bàsica, crèdits Obligatoris i de Pràctiques del pla d’estudis.
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El TFG consisteix en l’adquisició els coneixements necessaris per desenvolupar una recerca
bibliogràfica, així com la lectura i reflexió crítica dels articles científics. A més també s’ha de
desenvolupar un treball de recerca bibliogràfica sobre un tema determinat, on es posaran en
pràctica els conceptes explicats anteriorment. Per dur-ho a terme, comptaràs amb l’ajuda
d’un/una tutor/a.
La Facultat publicarà, durant el primer semestre i l’inici de les classes teòriques i seminaris, el
llistat amb l’oferta de temes i tutors. Al llarg del mes de novembre, els alumnes matriculats al
TFG podran triar tema i tutor del llistat. El/la professor/a responsable de l’assignatura
assignarà a cada alumne el tutor per ordre d’expedient acadèmic.
4- RÈGIM DE PERMANÈNCIA I MATRÍCULA.
Respecte al règim de permanència s’aplica la normativa establerta al FOU 432 acord ratificatiu
119121. Respecte a la generalitat de la regulació acadèmica, s’aplica el Reglament Acadèmic de
graus i màsters regula aquesta (FOU 465, Acord normatiu 12741) 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 un màxim de 78), 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.
2. Si vols matricular-te a temps parcial, i les teves circumstàncies personals te permeten

acollir-te a aquesta modalitat, s’aconsella que revisis la normativa i el procediment per
demanar-ho. Si tens dubtes, posa’t en contacte amb Servei d’alumnes o Serveis
Administratius del Guillem Cifre.
3. En cas de demanar beca a temps complet, t’has 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.

1
2

https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/
https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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4. El règim de permanència estableix que: “Els estudiants de grau s’han de matricular de

totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos
anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un
curs superior. Als afectes d’aquesta normativa, una assignatura anual es computarà
com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el
pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment”.
5. Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a

assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures
obligatòries.
El règim de permanència que regirà és el següent.
a.

Per als alumnes a temps complet3, 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 permanència és el següent:
i. Aprovar al menys 6 crèdits durant el primer any.
ii. Aprovar al menys 24 crèdits durant els dos primers anys.
5- RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Aquesta petició es dirigirà a la Comissió de Reconeixements durant el període de
matrícula de juliol o setembre i millor abans que l’alumne es matriculi del curs 2018-2019.
---------------------------------------------------------------------Els reconeixements habituals fan referència als relacionats amb plans antics, altres graus,
activitats universitàries o a reconeixements de Estudis de Formació Professional de Cicles
Superiors. En aquest cas, una comissió avaluarà la teva 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/
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6- ORIENTACIÓ SOBRE ELS ITINERARIS MÉS ADIENTS PELS ALUMNES D’INFERMERIA A
TEMPS PARCIAL O NO MATRICULATS DE LA TOTALITAT DELS CRÈDITS.
6.1. Alumnes a temps parcial pendents de matèries de primer curs.
En el cas de que no vulguis, per les circumstàncies que siguin, matricular-te del curs complet
t’aconsellem els següents itineraris, pot triar més d’un itinerari. Et desaconsellem cursar les
matèries del segon semestre si no vols matricular-te de les del mateix itinerari del primer
semestre:

Itinerari
1
2
3
4

1er semestre

2on semestre

22700 - Anatomia
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la
Salut
22702 - Bases Històriques i Professionals de la
Infermeria
22703- Bioquímica

22705 - Fisiologia Humana
21608 - Comunicació i Salut
22707 - Ètica
22708- Metodologia Infermera
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.
6.2. Alumnes a temps parcial pendents de matèries de tercer curs.
Es recomana que els alumnes en primer lloc, cursin les assignatures teòriques i al proper
any les pràctiques, o bé es divideixen el curs per semestres.
7-

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 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.
Les matèries de Pràctiques Clíniques per circumstàncies de planificació no s’ofereixen al
període d’ampliació de matrícula.
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8-

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.

-

Al començament de cada semestre disposareu al vostre espai d’UIBdigital dels
cronogrames on s'especifiquen les activitats de caràcter avaluatiu, completeu aquesta
informació amb la que es troba a les Guies docents.

9-

TUTORIES: de matricula, de carrera i acadèmiques.
✓ Durant els dies de matricula, es troben a la teva disposició per resoldre dubtes
acadèmiques professorat de l’estudi. Pots 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 estiguis matriculat/da, tindràs assignat/da un
professor/a que farà les funcions de tutor/a de carrera. Aquest professor/a t’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 Uib Aula Digital, pot resoldre aquestes
qüestions mitjançant la mateixa.

10. 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.
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Selecció de grups per a segon, tercer curs i quart curs:
En les assignatures de 2on i 3er del Grau en Infermeria, existeixen els grups 01G (matí), 02G
(tarda), 10G (matí Menorca), 11G (matí Eivissa).
Per triar grup mitjà i petit dins cada assignatura, heu de tenir en compte el següent, per tal
d’evitar solapaments d’horaris de diferents activitats:
S'hauran de fer coincidir els nombres de grup mitjà (ex.01M01) de les diferents assignatures
que estiguin en el mateix semestre per evitar solapament d'horaris.

CURS

Matrícula assignatures

Matrícula assignatures

mateix grup mitjà

mateix grup mitjà

Segon curs primer semestre

22709, 22711, 22714

22704, 22713

Segon curs segon semestre

21619, 22714, 22715

21615

Tercer curs primer semestre

22716, 22719

22717, 22718, 22720

Tercer curs segon semestre

22722, 22723, 22724

22721, 22724, Vigilar Mitjans
amb PC 22725

S'hauran de fer coincidir els nombres de grup mitjà (assignatures de teoria) amb el nombre
de grup petit per evitar solapament d'horaris.
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La relació es la següent:
PC I Matí

01M01: 01x01-01x05
01M02: 01x06-01x09
01M03: 01x10-01x13

PC I Tarda

02M01: 02x01-02x05
02M02: 02x06-02x09
02M03: 02X10-02X13

PC II Matí

01M01: 01x01-01x04
01M02: 01x05-01x08
01M03: 01x09-01x12

PC II Tarda

02M01: 02x01-01x05
02M02: 02x06-01x10

PC III Matí

01M01: 01x01-01x04
01M02: 01x05-01x8
01M03: 01x9-01x12

PC III Tarda

02M01: 02x01-02x05
02M02: 02x06-02x10

PCIV Matí

01M01: 01x01-01x04
01M02: 01x05-01x8
01M03: 01x9-01x12

PCIV Tarda

02M01: 02x01-02x04
02M02: 02x05-02x8

Comproveu a l’horari si no s’han produït solapaments. En el cas de que es generin
incompatibilitats que no sou capaços de resoldre, matriculeu-vos tot i així i posteriorment,
demaneu per UIB Digital un canvi de grup. Aquesta petició serà valorada per la Cap d’Estudis
que en la mida del possible intentarà resoldre el solapament.
En el cas de les seus de Menorca i Eivissa-Formentera, només hi ha un grup mitjà per cada
assignatura, però podeu trobar que hi ha diferents grups petits en una mateixa assignatura; és
molt important que trieu sempre el mateix grup per a totes les assignatures.
Selecció de grups per a quart curs
En les assignatures de 4rt del Grau en Infermeria, existeixen, els següents grups, a excepció de
l’anglès:
•

Palma: grup 01G (matí) 02G (tarda)
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•

Menorca: 10G (matí)

•

Eivissa: 11G (matí)

Assignatures

Grups

21375- English for health and behavioural sciences**

02G i 04G (Matí Palma)
05G (Tarda Palma)
10G (Menorca)
11G (Eivissa)

Els horaris d’anglès es troben dissenyats perquè els i les alumnes si així ho desitgen puguin
cursar un altra assignatura optativa. Així mateix, es pot cursar l’assignatura d’anglès i TFG amb
horaris diferents per tal de no fer solapaments.
Al primer semestre és important que vos matriculeu del mateix grup mitjà i grup petit a
l’assignatura del TFG i de Pràctiques Clíniques IV per tal de no generar incompatibilitat
d’horaris.

Assignatures

Grups Grans

Grups Mitjans

Grups Petits

01M01-01M02-01M03

01M01: 01x01-01x04
01M02: 01x05-01-x08
01M03: 01x09-01x12
02M01: 02x01-02x04
02M01: 02x05-02x08
10M01: 10x01-10x04
11M01: 11x01-11x04

01G (Matí Palma)
22750- Pràctiques Clíniques IV
22730- Treball Fi de Grau

02G (Tarda Palma)
10G (Menorca)
11G (Eivissa)

02M01-02M02
10M01
11M01

El segon semestre no presenta dificultats de matriculació, donat que només hi ha un grup gran
(01G) per a la matrícula de cada assignatura i no hi ha grups petits definits des de la matrícula,
sinó que aquests se configuren quan l’alumne és assignat als llocs de pràctiques clíniques.
Recorda que l’assistència a pràctiques i tutories són obligatòries.
Alumnes que es matriculen a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera
En el cas de les seus, per al primer semestre, heu de saber que, si no us matriculeu de
l’assignatura 21375 (anglès), podeu triar les optatives d’entre l’oferta que hi ha. Si us
matriculeu de la 21375, en cas que vulgueu cursar més crèdits optatius, us recomanem que
consulteu els horaris per saber quines assignatures optatives son compatibles amb la 21375.
Respecte al segon semestre, al igual que a Palma, no hi ha dificultats de matriculació, donat
que només hi ha un grup gran per a la matrícula de cada assignatura i no hi ha grups petits
definits des de la matrícula, sinó que aquests se configuren quan l’alumne és assignat als llocs
de practiques clíniques.
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Finalment, us hem d’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
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.

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