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Marina Solé Català, secretària general de la Universitat de Barcelona, 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que la situació excepcional derivada per la COVID-19 ha 

determinat l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, la celebració del 

Consell de Govern en sessió ordinària el 2 de juny de 2021, per videoconferència. 

 
 
Que en aquesta sessió de 2 de juny de 2021, es va acordar aprovar l´itinerari 

d´extinció d´assignatures pla d´estudis 2009 del grau en Infermeria. 

 
 
 
I per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on 

figura aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest 

certificat amb el vist i plau del senyor rector. 
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Signat digitalment per: 
 

Joan Guàrdia Olmos 
Rector 
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Vist i plau 

El rector, 

Joan Guàrdia Olmos 
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Dèlia Monfort Gramisel, Secretària de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern, 

 

CERTIFICA: Que la Comissió Acadèmica de Consell de Govern d’aquesta Universitat, 
en la sessió ordinària duta a terme el dia 12 de maig de 2021, va prendre el següent 
acord: 

S’acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern l’aprovació de 
l’itinerari d’extinció d’assignatures pla d’estudis 2009 del grau en Infermeria, tal com 
consta a l’annex. 
 
I, per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on 
figura aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat 
amb el vist i plau de la senyora Presidenta de la Comissió Acadèmica de Consell de 
Govern a Barcelona, el 12 de maig de 2021. 

 

Vist i Plau                                                                                                                                                          

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ                                                                                                                    
ACADÈMICA DE CONSELL DE GOVERN 

 

 

 

Dra. M. Pilar Delgado Hito 
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Ensenyaments de Grau
Aprovació d'itineraris d'extinció

Consell de Govern de 2 de juny de 2021

Ensenyament CACGCentre

Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut

12 de maig de 2021
             G1050 Infermeria 
(Assignatures Pla d'estudis 2009)



CACG 12 maig 2021 

Grau en Infermeria (TG1050) 

EXTINCIÓ DE LES ASSIGNATURES DEL PLA D’ESTUDIS 2009 PER LA MODIFICACIÓ DE 
PLA D’ESTUDIS (CACG 12 maig 2021) (d’aplicació a partir del curs 2021-22).

La modificació del pla d’estudis de la titulació de Grau en Infermeria (CACG 12 maig 
2021), comporta l’extinció de l’estructura del pla d’estudis anterior i aprovar el procés 
d’extinció de les assignatures obligatòries que es suprimeixen. 

S’estableix un procés d’extinció en dos cursos acadèmics 2021-22 i 2022-23 amb la següent 
proposta d’extinció de les assignatures que se suprimeixen per la modificació del pla d’estudis 
aprovada.  

Assignatura Curs 2021-22 Curs 2022-23 Curs 
2023-24 

361289 Gestió d’Infermeria (6 cr) Extinció amb 
Docència amb la 
nova assignatura 
de codi 366673  

Extinció amb 
Docència amb la 
nova assignatura 
de codi 366673 

Extingida 

365150 Gestió d'Infermeria (6 cr) Extinció amb 
Docència amb la 
nova assignatura 
de codi 366674  

Extinció amb 
Docència amb la 
nova assignatura 
de codi 366674  

Extingida 




