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Sessió informativa
Estudiants de nou accés

Grau d’INFERMERIA



Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut

Infermeria  

Medicina

Ciències Biomèdiques

Odontologia

Podologia

Grau d’Infermeria

Campus Bellvitge

Campus Clínic



Estructura del Grau

Titulació de 240 crèdits

60 crèdits anuals

4 anys acadèmics



Formació bàsica         

Obligatòries

Optatives

Treball final de Grau 
(TFG)

PLA D’ESTUDIS

1r curs

Anatomia
Humana

6 cr.

Bioquímica     
i Nutrició

6 cr.

Fisiopatologia. Diagnòstic
per la Imatge

15 cr.

Ciències Psicosocials
Aplicades a la Salut

9 cr.

Fonaments Històrics, 
Teòrics i Metodològics

12 cr.

Fisiologia

6 cr.

Instruments 
dels Estudis
de la Salut

6 cr.

1r semestre       2n semestre

2n curs

Farmacologia
Clínica

6 cr.

Iniciació a  la 
Metodologia

Científica, 

Documentació i  TIC

6 cr.

Ètica i 
Legislació en 
Infermeria

6 cr.

Gestió i 
Lideratge
Infermer

6 cr.

Infermeria
Gerontològica

6 cr.

Infermeria de 
Salut Pública    
i Comunitària

6 cr.

Infermeria Clínica I

12 cr.

Estades Clíniques I

12 cr.

1r semestre         2n semestre

3r curs

Infermeria Clínica II

9 cr.

Infermeria Comunitària

9 cr.

Estades Clíniques II

24 cr.

Estades Clíniques III

18 cr.

1r semestre       2n semestre

4r curs

TFG

6 cr.

Infermeria
de la Infància i 
l’Adolescència

6 cr.

Infermeria de 
la  Salut Sexual 
i Reproductiva

6 cr.

Infermeria
de la Salut

Mental

6 cr.

Optativa
3 cr.

Optativa
3 cr.

TFG

Pràcticum

30 cr.

1r semestre           2n semestre



Grups
de docència

Elecció de grup per ordre de matriculació
(Determinat pels llistats de la Generalitat)

Matí:     

Tarda:   

A  i  B (Campus Bellvitge)

C  i  D (Campus Bellvitge)

E (Campus Clínic)Matí:



Temps
complet: 

Matricula  60
crèdits anuals

Temps
parcial: 

Matricula  30 
crèdits anuals

Itinerari
(1r any a la UB)

Els crèdits reconeguts no es comptabilitzen en el total de crèdits a matricular



Itinerari
(resta d’anys)

Temps complet: 
matriculació de 46-60 crèdits anuals

Temps parcial: 
mínim 18 crèdits
màxim 45 crèdits



Matrícula de   30   crèdits

Assignatures de 1r curs

Anuals:

Fisiopatologia. Diagnòstic per la imatge

Ciencies Psicosocials aplicades a la salut

Fonaments històrics, teòrics i metolologics

1r semestre:

Anatomia humana

Fisiologia

2n semestre:

Bioquímica i nutrició

Instruments dels estudis de la Salut

TOTAL

15 cr

9 cr

12 cr

6 cr

6 cr

6 cr

6 cr

60 cr

Opció 1:

- Fisiopatologia. Diagnòstic per la imatge 15 cr
- Ciencies Psicosocials aplicades a la salut 9 cr
- 1 assignatura de 1r o 2n semestre                     6 cr

Total    30 cr

Opció 2:

- Fonaments històrics, teòrics i metolòlogics 12 cr
- 3 assignatures de 1r o 2n semestre  (6 cr x 3)     18 cr

Total      30 cr

crèdits

Combinacions possibles



Reconeixement
de crèdits de 

CFGS

Salut ambiental

Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Dietètica

Anatomia patològica i citodiagnòstic

Documentació i administració sanitàries

6 crèdits d’optativitat
(2 assignatures optatives de 4r curs)

CFGS:



Normativa de 
permanència dels
estudiants a la UB

http://www.ub.es/acad/noracad/permanencia.pdf

• permanència
• grups fixes

Plaça 
reservada

http://www.ub.es/acad/noracad/permanencia.pdf


Algunes
consideracions

Superar un nombre mínim de crèdits anuals
(18 en temps complet i 6 en temps parcial)

Matricular un nombre mínim de crèdits anuals (18)

Matrícula de les assignatures pendents per avançar

Pre-requisitis en assignatures pràctiques

………



Dijous 9 de setembre matí
Dijous 9 de setembre tarda

(…o dimecres 8 de setembre, pendent de confirmació)

Es publicarà el programa definitiu a la página web de l’Escola d’Infermeria.



Procés de matrícula
Instruccions



SECRETARIA D’ESTUDIANTS I DOCÈNCIA (SED)
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT - CAMPUS BELLVITGE





http://www.ub.edu/benvinguda/index.html





PAS 1: Omplir i enviar el formulari 

Haureu d’indicar el vostre DNI/NIE (sense lletra) i la vostra data de naixement.

PAS 2: Obtenir l’enllaç per configurar la contrasenya

 Rebreu un correu electrònic a l’adreça electrònica personal que hagueu utilitzat durant el procés d’admissió. 

 En aquest correu se us indicarà un enllaç des d’on podreu configurar la contrasenya.

 L’enllaç té una vigència de 24 hores!!!

PAS 3: Generar la contrasenya

 Genereu la contrasenya seguint les instruccions que apareixen a la pantalla.

 IMPORTANT: En aquesta pàgina us informen de l’IDENTIFICADOR que teniu assignat. 

FEU una foto a la pantalla per tenir guardat l’Identificador.

 L’identificador i la contrasenya que heu generat els necessitareu per entrar en el vostre espai personal i fer l’automatrícula.

COM DONAR-SE D’ALTA COM ALUMNE/A DE LA UB EN 3 PASSOS



Formalització de la matrícula

 Com? Automatrícula, des de qualsevol punt amb connexió a 
internet.

 Quan? El dia i hora assignat en el calendari de matrícula 
publicat en el web de la facultat.

 Previ a la matrícula: IMPRESCINDIBLE donar-se d’alta com 
alumne/a de la UB.

Crèdits a matricular per alumnes que es matriculen per primera 
vegada a un grau

• 60 crèdits: a temps complet
• 30 crèdits: a temps parcial

Els crèdits reconeguts no es comptabilitzen en el total de crèdits    
a matricular.

Permanència - 60 crèdits / 18 superats
- 30 crèdits /  6 superats

Modalitats de matrícula

A) Condicionada com a becari/ària: Prèviament a la matrícula cal:

1. Haver estat becari de la beca general el curs anterior   
o

Sol·licitar l’acreditació econòmica a l’AGAUR. (idCAT Mòbil)
i

2.  Haver demanat la beca general del Ministeri

B) Matrícula resta estudiants :
Ordinària 
Exempta

Exempcions al pagament de la matrícula

 Per família nombrosa especial  100% crèdits i gestió

 Per família nombrosa general  50% crèdits i gestió

 Per MH o premi extraordinari al batxillerat  100% crèdits

 Per discapacitat d’un grau mínim del 33%  100% crèdits i gestió

 Per víctimes d’actes terroristes o violència de gènere  100% crèdits i 
gestió



Import Matrícula Grau Infermeria 

Preus Públics Ensenyaments Oficials (Decret 300/2021, de 29 de juny).
Reducció d’un 30% preus respecte del curs 2019-20 i iguals al 2020-21.

Import crèdit Grau Infermeria (curs 2021-22): 27,67 €

Import assegurança obligatòria (1,12€), serveis especials suport 
aprenentatge (70,00€) i gestió expedient: (69,80€): 140,92 €

Import assegurança voluntària (a partir de 28 anys):  4,80 €

Import matrícula Grau Infermeria (curs 2021-22)

60 crèdits  1.801,12 euros (1.660,20  + 140,92)

30 crèdits  971,02 euros (   830,10  + 140,92)

Preu crèdits convalidats, adaptats i reconeguts

20% de l’import del crèdit 

matrícula.

- La resta de rebuts apareixen en 
l’espai personal

Forma de pagament

Pagament únic (rebut únic o domiciliat)

Pagament fraccionat: a 3 o 7 terminis.

 El primer rebut apareix juntament amb 
l’imprès de la matrícula.

 La resta de rebuts apareixen en l’espai 
personal



BEQUES: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/



BECA DE CARÀCTER GENERAL DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Matrícula a temps complet - Matrícula a temps parcial.

BECA EQUITAT

Suposen una minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris matriculats per primera vegada. Aquesta
minoració serà diferent segons el llindar de la renda de l’estudiant. Per poder gaudir-la s’ha d’haver sol·licitat
obligatòriament la beca general del MECD.

BECA DE COL·LABORACIÓ DE LA UB

La UB ofereix la possibilitat als alumnes de dur a terme tasques de col·laboració en diferents unitats i centres de
la UB. Els estudiants reben un ajut econòmic i són donats d’alta a la Seguretat Social. (Tenir superats 30 crèdits i
estar matriculat d’almenys 18).

AJUTS bkUB
Adreçat a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes.





1. DADES PERSONALS
Repassar les dades que consten i modificar-les si cal. 

2. DADES ESTADÍSTIQUES
Per defecte apareixen les que consten a la base de dades. Omplir-les utilitzant les opcions del desplegables. Si no 
n’hi cap que s’adeqüi, marcar l’opció NC.

3. DADES ECONÒMIQUES
- Si ets família nombrosa  omplir informació sobre el carnet.
- Si tens MH o Premi Extraordinari al Batxillerat.
- Si formes part d’un col·lectiu d’especial protecció. Marcar a quin tipus pel desplegable.
- Si tens algun altre títol universitari oficial de Grau/llicenciat/diplomat, etc.
- Si vols contractar algun Servei Universitari (Fundació Solidaritat, Servei d’Esports, EIM, Assegurança Voluntària).
- Triar la modalitat de pagament

AUTOMATRÍCULA
https://www.ub.edu/acad/graus/auto/ajuda_auto_graus.pdf

Informació general sobre el Reglament General de Protecció de dades i de la Covid19.

https://www.ub.edu/acad/graus/auto/ajuda_auto_graus.pdf


4. INSCRIPCIÓ D’ASSIGNATURES
- Llistat d’assignatures a matricular per curs. 
- Seleccionar les assignatures que es volen matricular. TOTES HAN DE SER DEL MATEIX GRUP.
- Per alumnes que es matriculen per primera vegada a un grau universitari, la matrícula ha de ser o de 30 crèdits 

(parcial) o de 60 crèdits (completa).

5. INSCRIPCIÓ D’ASSIGNATURES RECONEGUDES/CONVALIDADES

6. ASSIGNATURES INSCRITES PRÈVIAMENT 

7. INSCRIPCIÓ D’ASSIGNATURES DE MOBILITAT

8. MODIFICACIÓ DE MATRÍCULES PRÈVIES

9. CONFIRMAR MATRÍCULA
El programa realitza el tractament de dades i si és tot correcte apareix la pantalla de confirmació a través de la 
qual podràs:

- Imprimir el resguard de la matrícula i el primer rebut (si el pagament és fraccionat)
- Fer el pagament



MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

 7 dies naturals a comptar des del dia de la matrícula (sense cost)
 Assignatures de primer semestre i anuals: fins al 29 d’octubre de 2021
 Matrícules de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre:

des de l’1 de febrer fins al 7 de març de 2022.

ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

 Per malaltia greu de l’estudiant
 Per matrícula en un altre centre
 Per interès personal

CARNET UB /CARPETA UB

 Carnet digital -> app SocUB

 Carnet físic -> al mes de setembre. A l’Aulari Bellvitge

 La carpeta es lliurarà al setembre, als punts d’informació.



Preguntes i 
dubtes…

Cap d’estudis: rrozas@ub.edu

Secretaría: secretariabellvitge@ub.edu / Tel.93 402 42 92 / 93 

mailto:rrozas@ub.edu
mailto:secretariabellvitge@ub.edu


per la vostra assistència

gràcies!


