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Matrícula

Els alumnes de nou ingrés faran directament la matrícula 

del primer semestre al setembre. 

Cal tenir present que en aquest moment només es farà la 

matrícula del primer semestre del grau; la matrícula del 

segon semestre s’haurà de fer al febrer.
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Vies d’accés al grau de Física

Quines vies d’accés hi ha?

La via habitual d’accés és la preinscripció 

universitària, normalment superant les Proves 

d’Accés a la Universitat (PAU).
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Vies d’accés al grau de Física

Puc començar la doble titulació en Física i 

Matemàtiques i passar-me a Física més endavant?

En principi, això no es pot fer, ja que el nombre de 

places en la doble titulació és molt limitat. Només 

en el cas que es justifiqués molt bé les raons per 

les quals es vol fer el canvi, es podria passar al 

grau de Física el curs següent, informant-ne els 

responsables de la doble titulació.
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Vies d’accés al grau de Física

Puc començar un altre grau i passar-me a Física 

més endavant? 

Sí, per la via d’accés amb reconeixement de 30 o 

més crèdits en un ensenyament de grau. 

El trasllat a Física no es pot fer el primer curs que 

s’hagi començat l’altre grau, perquè el 

reconeixement dels 30 crèdits es fa abans de saber 

les qualificacions de l’avaluació del primer 

semestre. (.../...)
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(.../...)

D’altra banda, cal tenir en compte que l’expedient 

que s’assoleixi a l’altre grau és determinant a l’hora 

de rebre el vistiplau del cap d’estudis perquè el 

degà de la facultat autoritzi el trasllat.

També és important tenir present que el nombre de 

places per accedir per aquesta via és limitat: 5 a 

tardor i 3 a primavera.
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Assignatures

Què vol dir que l’ensenyament té una estructura 

semestral?

Al llarg de l’any hi ha dos períodes docents: el 

semestre de tardor i el semestre de primavera. 

Cadascun correspon a 15 setmanes lectives 

efectives i va seguit d’un període d’avaluació: al 

gener per al semestre de tardor i al juny per al de 

primavera.
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Assignatures

Quan es programen les assignatures obligatòries?

La majoria d’assignatures de formació bàsica del 

segon semestre i pràcticament totes les 

assignatures obligatòries de primer cicle es 

programen en tots dos períodes docents. 

També es programen en els dos períodes docents 

les assignatures obligatòries de la menció de Física 

Fonamental.
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Assignatures

I les assignatures optatives?

En general, les assignatures optatives es 

programen només en el semestre indicat en el pla 

d’estudis. L’avaluació de les assignatures es fa 

durant el període d’exàmens corresponent. 
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Assignatures

He de fer una assignatura optativa obligatòriament 

en el semestre indicat?

És el més aconsellable, ja que el semestre d’una 

assignatura optativa indica el lloc de l’itinerari 

recomanat a partir del qual l’alumne està en 

condicions de cursar l’assignatura. Es pressuposa, 

per tant, que l’alumne ha assimilat els continguts de 

totes les assignatures obligatòries dels semestres 

anteriors.
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