GUIA DE MATRÍCULA
ALUMNAT DE NOU INGRÉS A LA UIB
ESTUDIS DE GRAU DE MEDICINA - ANY ACADÈMIC 2017-18

1. MATRÍCULA

 1.1) Quin és el nombre de crèdits recomanats de què m’he de matricular?
S’han de tenir en compte les característiques de l’estudiant (fa feina o no, cursa altres estudis,
etc…). No s’ha de oblidar que l’adaptació dels estudis al sistema de crèdits europeus (ECTS)
suposa una càrrega de treball de l’alumnat més gran que en el sistema tradicional. En conseqüència,
s’haurien de considerar les orientacions següents:
-

Dedicació completa a l’estudi: matrícula dels 60 crèdits de primer curs (12 assignatures). Es
pot demanar beca* en règim de dedicació a temps complet.

-

Els estudiants que facin feina a mitja jornada o caps de setmana han de reflexionar sobre la
seva capacitat per dur bé una matrícula amb 60 crèdits. El nombre mínim de crèdits matriculats
a primer curs per a estudiants que inicien estudis no pot ser inferior a 48 (consulta la normativa
autonòmica de preus públics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les
Illes Balears**). Es pot demanar beca* per matrícula parcial.

-

Els estudiants que facin feina a jornada completa, mitja jornada o caps de setmana amb
càrregues familiars o amb implicació important en altres activitats (activisme associatiu,
esport d’alta competició, etc.), poden demanar la condició d’estudiant a temps parcial
(http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/grau/parcial/). El nombre
mínim de crèdits matriculats a primer curs per a estudiants que inicien estudis i són reconeguts
a temps parcial no pot ser inferior a 24.
*Beques. Règim general d'ajuts a l'estudi en els nivells universitaris:
http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

 1.2) Crèdits europeus (ECTS). Quines implicacions pràctiques té això per a mi?
De manera resumida, podem dir que aquesta adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior
suposa:
a. Donar un paper central a l’alumne/a potenciant el treball autònom de l’estudiant, és a dir,
reduint el pes de les classes magistrals (aquelles en què el professor o la professora expliquen i
l’alumne/a escolta i pren apunts) i dedicant molt més temps als seminaris (grups
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d’aprenentatge actiu), activitats pràctiques, estudis i debats dirigits; potenciar l’ús de la tutoria
individual i grupal, etc.
b. Fer servir l’avaluació contínua com un procés que té lloc al llarg de tot el curs, enlloc de fer els
tradicionals exàmens finals, per valorar el que l’alumne/a va aprenent o ha après En qualsevol
cas, a la guia docent de les assignatures es pot contemplar la possibilitat d’avaluació per altres
vies per a aquelles persones que per motius laborals o personals no puguin seguir amb
regularitat les activitats programades.
c. Exigir l’assistència a aquelles activitats de cada assignatura en què sigui necessària l’avaluació
de competències i destreses (en les guies docents de cada assignatura es determinaran quines
són aquestes sessions d’assistència obligatòria).
d. Determinar els continguts i la durada de les diferents assignatures no per les hores en què el
professor o la professora explica a la classe sinó pel temps que hi ha de dedicar l’estudiant per
adquirir els coneixements i destreses que es pretenen transmetre. En concret, amb aquest
sistema el crèdit equival a 25 hores de feina de l’estudiant (a aquests crèdits se’ls sol anomenar
crèdits ECTS, acrònim d’European Credit Transfer System).
 1.3) Com puc saber a quin grup m’he de matricular?
Totes les assignatures del primer curs de grau de Medicina tenen un grup gran (GG) de 60 places
per a la part més teòrica i 3 grups mitjans (GM) per a les sessions més pràctiques. Quan vegis
l’horari ho has de tenir present, perquè no has d’anar a totes les hores de classe programades per a
l’assignatura, sinó només a les hores assignades als teus grups.
Com a norma general, has d’escollir el mateix grup mitjà en totes les assignatures de primer
curs, per evitar solapaments d’horari. Només en cas que no hi hagi places del mateix grup per a
una determinada assignatura, hauràs de escollir un altre grup en què sí hi hagi places (tot evitant
solapaments d’horari). En cas que sigui inevitable la superposició d’horaris, podràs sol·licitar als
serveis administratius un canvi de grup una vegada finalitzat el període d’automatrícula.
 1.4) Si m’he matriculat d’una assignatura, en puc anul·lar posteriorment la matrícula?
S’ha de considerar l’article 13 del Reglament acadèmic (https://seu.uib.cat/fou/acord/11822)
De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al
vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica. S’entenen per causes d’anul·lació les
següents:
a) Malaltia greu justificada.
b) Situació de discapacitat sobrevinguda.
c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars
de l’estudiant.
d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat
a la matriculació.
e) Denegació del visat.
f) Denegació de beca per motius no acadèmics.
g) Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
Tots els casos s’han de justificar documentalment.
L’anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques
sempre que la sol·licitud es faci abans del dia 10 de gener per a assignatures del primer semestre i
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abans del dia 30 d’abril per a assignatures del segon semestre. El vicerectorat competent en matèria
d’ordenació acadèmica estudiarà si és procedent, o no, la devolució de l’import de la matrícula (no
s’obtindrà devolució dels preus corresponents als conceptes administratius: obertura d’expedient,
targeta d’identitat, assegurança escolar, etc.). No obstant això, la Universitat pot retenir, en
concepte de despeses, la quantitat que fixi la disposició normativa que estableix els preus públics
universitaris o, si no, un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada.
Si l’anul·lació és total, l’alumne obtindrà, per una sola vegada, reserva de plaça per a l’any
acadèmic següent, excepte en el supòsit previst a l’apartat 1.d) d’aquest article.
Pel que fa al règim de permanència, no comptabilitzarà acadèmicament la matrícula anul·lada.
Tampoc no comptabilitzarà la matrícula anul·lada quan l’alumne formalitzi una nova matrícula a la
UIB.
 1.5) Puc ampliar matrícula el segon semestre?
S’ha de considerar l’article 12 del Reglament acadèmic (https://seu.uib.cat/fou/acord/11822)
Poden realitzar ampliació de matrícula els alumnes que hagin formalitzat matrícula dins el termini
ordinari. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre.
El pla d'ampliació de matrícula serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la
Facultat de Medicina.

 1.6) Quan puc sol·licitar la targeta universitària (targeta UIB)?
La targeta universitària s'ha de sol·licitar a UIBdigital, en el menú "Gestions i Serveis", "Targeta
UIB".
Des d'aquest menú, a més de la sol·licitud, podreu realitzar la resta de tràmits relacionats amb la
targeta universitària:





Consultar l'estat de la targeta universitària
Activar la targeta
Enregistrar una incidència de la targeta (pèrdua, robatori, mal funcionament, etc.)
Activar el DNI electrònic o una targeta provisional

Un requisit imprescindible per poder sol·licitar la targeta universitària és que tinguis una foto
carnet introduïda a l’apartat de dades personals, identificatives, d’UIBdigital. Per això, acudeix als
serveis administratius de la Facultat de Medicina: allà et faran la foto i tot d’una la incorporaran a
les teves dades d’UIBdigital.
MÉS INFORMACIÓ sobre la targeta universitària:
http://www.cti.uib.es/Servei/cataleg_serveis/Targeta-universitaria/
Preguntes freqüents sobre matrícula:
http://estudis.uib.es/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/acces_admin/matricula/
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2. ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS (GRAU DE MEDICINA)

 2.1) Com es distribueixen els 360 crèdits dels estudis de grau al llarg de la carrera?
Informació accessible a partir de la web:
http://estudis.uib.cat/grau/medicina/GMED-P/assignatures.html
 2.2) Com puc tenir accés a les guies docents de les assignatures?
Es poden consultar les guies docents de les assignatures a l’adreça següent:
http://estudis.uib.cat/grau/medicina/GMED-P/assignatures.html
 2.3) Informació rellevant de les assignatures i guies docents :
Totes les guies docents de les assignatures dels estudis de Medcicina tenen una estructura
comuna: contextualització, requisits (recomanables i/o essencials), competències (específiques i
genèriques), continguts, metodologia docent (activitats presencials / no presencials), estimació del
volum de treball de l’alumnat, avaluació de l’aprenentatge dels estudiants (itineraris avaluatius) i
recursos, bibliografia i documentació complementària.
És important tenir a mà la guia docent el primer dia de classe de les assignatures.
Cal esmentar que als estudis de Medicina la majoria d’assignatures participaran a Campus Extens.
Campus Extens és un servei destinat a l'ensenyament flexible i a distància, que incorpora l'ús de la
telemàtica (comunicació per Internet) en l'ensenyament universitari mitjançant la plataforma
Moodle. Aquesta plataforma de comunicació permet la interacció professorat/alumnat de manera
no presencial (accés a materials de l’assignatura, correu electrònic, xat, fòrums de discussió,
avaluacions on-line, etc.).
3. CRÈDITS

 3.1) Quin és el preu de cada crèdit?
Informació disponible a la web de la UIB: http://estudis.uib.cat/grau/medicina/GMED-P/
 3.2) Quin nombre mínim de crèdits he d’aprovar els dos primers anys acadèmics?
Alumnat a temps complet dins els estudis de Medicina: 24 crèdits el primer any i 48 els dos
primers anys.
Informació disponible a: http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
Alumnat en règim de permanència a temps parcial: El primer any acadèmic l’estudiant ha de
tenir superats un mínim de 6 crèdits i, en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24
crèdits per poder continuar matriculat.
Informació disponible a:
http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/grau/parcial/
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4. ASSIGNACIÓ I CANVI DE GRUP

 4.1) Puc canviar de grup en una assignatura si l’horari no s’ajusta a les meves necessitats?
A l’empara de l’article 15 del Reglament acadèmic (https://seu.uib.cat/fou/acord/11822/), la
Facultat de Medicina ha establert la següent normativa pròpia per a l’assignació i canvi de grup:
a) L’assignació de grup es farà al procés de matrícula per ordre estricte d’arribada, en funció de la
disponibilitat de places i grups que hi hagi en cada moment, i fins a assolir la capacitat màxima de
cada grup. De manera excepcional, si resulta necessària l’aplicació de qualque criteri de
reassignació, aquest també es regirà de forma estricta per l’ordre d’arribada.
b) La sol·licitud de canvi de grup es farà segons els terminis que s'indiquin a la fitxa del procés que
es publica a la seu electrònica de la UIB, i es consideraran aquelles sol·licituds que, davant la
possibilitat de fer efectiu un canvi de grup:
b.1.) Justifiquin un solapament d’horari que no es pugui resoldre de cap altra manera.
b.2.) Aportin un contracte laboral oficial que plantegi incompatibilitats horàries.
b.3.) Al·leguin circumstàncies personals de conciliació (dependència, fills, etc.) o d’altres
sobrevingudes.
5. MATRÍCULES I AVALUACIÓ

 5.1) Quin és el nombre màxim de matrícules permeses per aprovar una assignatura?
Els estudiants disposen d’un màxim de matrícules ordinàries per superar cada assignatura de la
seva titulació. Aquest màxim de matrícules serà el que determini la normativa de permanència* de
la UIB que els sigui aplicable (http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Preguntesfrequents/grau/permanencia/), article 4).
*Els estudiants de la UIB disposen d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada
assignatura de la seva titulació. Durant l’any acadèmic al qual fa referència cada matrícula,
l’estudiant ha de superar l’assignatura segons les condicions marcades a la guia docent i durant els
períodes d’avaluació contínua, complementària o extraordinària. En cas que en acabar l’any
acadèmic l’estudiant tingui la qualificació de «suspens» o «no presentat», s’ha de matricular de bell
nou de l’assignatura per poder-la superar.
Els alumnes que hagin esgotat les matrícules ordinàries per aprovar una assignatura i no l’hagin
aprovada, poden sol·licitar una matrícula addicional per poder superar-la.
Per obtenir la matrícula addicional s'ha de presentar una sol·licitud, als serveis administratius
corresponents, adreçada al responsable dels estudis, que la resoldrà. En aquesta sol·licitud l’alumne
ha d’especificar si vol ser avaluat en les mateixes condicions que els altres estudiants o si prefereix
un sistema d’avaluació per tribunal. En aquest darrer cas, el director del departament al qual
pertanyi el professor responsable de l’assignatura nomenarà un tribunal de tres professors (inclòs,
si es considera oportú, el professor responsable de l’assignatura), que establirà les condicions
d’avaluació d’aquesta matrícula addicional (consulta l’article 6 del Reglament acadèmic
https://seu.uib.cat/fou/acord/11822/)
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6. ACCÉS A PROGRAMES D’INTERCANVI

 6.1) Puc accedir a programes d’intercanvi d’alumnes amb altres universitats (Sèneca,
Erasmus)?
No, perquè no són accessibles a estudiants de nou ingrés. Però en cursos posteriors sí hi podràs
participar (https://www.uib.es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/)
7. BIBLIOGRAFIA I LECTURES OBLIGATÒRIES

 7.1) He de comprar necessàriament els llibres recomanats a la bibliografia bàsica?
El més recomanable, en principi, és que els alumnes mirin si els llibres recomanats es troben
disponibles a la biblioteca (http://biblioteca.uib.cat/) i que en facin ús.
8. CALENDARI ACADÈMIC

 8.1) Quin és el calendari acadèmic?
El calendari acadèmic de la Facultat de Medicina està publicat a:
http://estudis.uib.cat/Calendaris/Facultats-i-escoles/fmed

9. IDIOMA D’IMPARTICIÓ DE LES CLASSES

9.1) Amb quin idioma s’impartiran les classes
A les guies docents de cada assignatura hi consta l’idioma en què s’impartirà cada una.
D'acord amb la normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la UIB, l'alumnat i el
professorat tenen dret a expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això
vol dir que el professorat pot utilitzar en la docència el català o el castellà, i la seva elecció ha de ser
respectada.
Atès que ambdues són llengües de la mateixa família, llengües romàniques, en un període de temps
breu els alumnes que estudien a la UIB i no parlen català poden seguir sense dificultat les classes que
s'imparteixin en català. A més, la utilització en la docència del llenguatge científic inclou termes i
expressions de l'àrea específica de coneixement, en aquest cas Medicina, que són molt més fàcils
d'entendre que les converses habituals entre catalanoparlants. En qualsevol cas, es podrà consultar
l'idioma en què s'impartirà l'assignatura abans de matricular-s'hi a les guies docents publicades a la
web dels estudis.
D'altra banda, a les classes de la UIB que s'imparteixen en català mai no es demana a l'estudiant l'ús
actiu d'aquesta llengua. Per tant, en les intervencions orals a classe, els treballs, exàmens, etc.,
l'alumne pot utilitzar amb total normalitat l'idioma (català o castellà) en què se senti més còmode.
Cada any arriben a la UIB molts d'estudiants d'intercanvi i, generalment, no tenen cap problema per
seguir els cursos satisfactòriament.
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