
Desembre 2010 

Que has de saber sobre la nova normativa de permanència?   
Si comences un Grau... 
 
Podràs escollir entre dos possibles modalitats de dedicació als estudis: 

- Modalitat a temps complet 
- Modalitat a temps parcial 

 
Un cop matriculat/ada, en funció dels crèdits que tinguis superats en cada moment, et trobaràs en alguna de les següents fases: 
 

FASE INICIAL FASE INTERMÈDIA FASE FINAL 
Fins que no tinguis superats els 60 crèdits 

del primer curs de la titulació de grau 
Si tens superats els 60 crèdits que configuren el primer curs del 
grau però et resten més de 30 crèdits per finalitzar la titulació 

Si només et queden per superar els últims 30 crèdits (o 
menys) de la titulació de grau 

 
En cada una d’aquestes fases i depenent de la modalitat que vulguis seguir hauràs de matricular-te i superar un determinat nombre de crèdits: 
 
EN LA MODALITAT A TEMPS COMPLET: 
FASE INICIAL FASE INTERMEDIA FASE FINAL 
A matricular... 
1r any: els 60 crèdits de primer 
curs 
 
2n any: tots els crèdits no superats 
en el 1r any. Si has superat 18 o 
més crèdits podràs matricular un 
màxim de 75 crèdits.1 

A superar... 
 
1r any: mínim de 12 crèdits 
2n any: els 60 crèdits que configuren el primer 
curs del teu grau 
 
Matrícula extraordinària un tercer any si et resten per superar un màxim de 
12 dels 60 crèdits d’aquesta fase inicial 
Compte!! En cas de no superar-los  no podràs continuar cursant el teu grau 

A matricular.. 
 
Mínim 48 i màxim 75 
crèdits ECTS1 

A superar... 
 
Un mínim del 50% dels crèdits 
matriculats 
 
 
 
 
Compte!! Si durant dos anys seguits no superes el 50% no 
podràs continuar cursant el teu grau 

A matricular... 
 
Tots els crèdits que et faltin 
per acabar el grau 

 
EN LA MODALITAT A TEMPS PARCIAL: 
FASE INICIAL FASE INTERMEDIA FASE FINAL 
A matricular... 
1r any: mínim de 30 i màxim de 36 
crèdits. 
 
Anys successius fins a un màxim 
de 4 anys: màxim 30 crèdits +1 
assignatura2 
 

A superar... 
1r any: mínim de 6 crèdits 
2n any: tots els crèdits matriculats el primer 
any 
3r i 4rt any: els 60 crèdits que configuren el 
primer curs del teu grau 
 
Matrícula extraordinària si et resten per superar un màxim d’una assignatura 
dels 60 crèdits d’aquesta fase inicial 
Compte!! En cas de no superar-los  no podràs continuar cursant el teu grau 

A matricular.. 
 
Mínim 18 i màxim 45 
crèdits ECTS 

A superar... 
 
Un mínim del 50% dels crèdits 
matriculats 
 
 
 
Compte!! Si durant dos anys seguits no superes el 50% no 
podràs continuar cursant el teu grau 

A matricular... 
Tots els crèdits que et faltin 
per acabar el grau 

1 No es poden matricular en un curs acadèmic més de 60 crèdits d’assignatures no matriculades anteriorment. 
2 No es poden matricular en un curs acadèmica més de 30 crèdits d’assignatures no matriculades anteriorment 

 
A més, has de saber que: 

• Sempre que facis la matrícula hauràs de matricular les assignatures obligatòries no superades. 
• Durant la fase inicial i una vegada passat el primer any podràs passar-te d’una modalitat a una altra. No obstant una vegada fet el canvi hauràs de continuar en aquesta modalitat fins completar la fase inicial. 


