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Canvis del pla d‘estudis

- Es redueixen el nombre de crèdits optatius que cursarà l’estudiant. 

- Desapareixen les mencions

- NOVES ASSIGNATURES DEL PLA D’ESTUDIS 1509

- Canvi en el nombre de crèdits del TFG – passem de 6 a 7 crèdits

PLA D’ESTUDIS 1192 PLA D’ESTUDIS 1509

30 CRÈDITS 18 CRÈDITS

Medicina de Família 3r curs

Oncologia 4t curs

Pràctiques medico-quirúrgiques 4t i 5è curs

Bioinformàtica 6è curs

La simulació aplicada als 
coneixements mèdics i quirúrgics

6è curs
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Canvis del pla d‘estudis

- MIC’s es fan més petites, menys crèdits i s’incrementen les hores pràctiques dels

estudiants. Amb les assignatures Pràctiques medico-quirúrgiques.

MIC – PLA 1192

MIC I COT/REUMATOLOGIA

MIC II CARDIOLOGIA/PNEUMOLOGIA/HEMATOLOGIA

MIC III DIGESTIU/NEFROLOGIA/UROLOGIA/GERIATRIA

MIC IV NEUROLOGIA/INFECCIOSES/ENDOCRINOLOGIA

MIC – PLA 1509

MIC I COT/REUMATOLOGIA

MIC II CARDIOLOGIA/PNEUMOLOGIA

MIC III DIGESTIU/HEMATOLOGIA

MIC IV NEFROLOGIA/UROLOGIA

MIC V NEUROLOGIA/ENDOCRINOLOGIA

MIC VI INFECCIOSES/GERIATRIA

Pràctiques – pla 1509

Pràctiques Medico-quirúrgiques I COT/REUMATOLOGIA/CARDIOLOGIA/PNEUMOLOGIA/CIR. 
VASCULAR/CIR. TORÀCICA

Pràctiques Medico-quirúrgiques II DIGESTIU/HEMATOLOGIA/NEFROLOGIA/UROLOGIA/CIR.GENERAL 
(HEMATO)/CIR.GENERAL (DIGESTIU)

Pràctiques Medico-quirúrgiques III NEUROLOGIA/GERIATRIA/ENDOCRINOLOGIA/M.INF/CIR.GENERAL 
(GERIATRIA)/ CIR. GENERAL (ENDOCRI)/ CIR.GENERAL (M.INF.)
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Raons de la modificació del pla d‘estudis

Normatius:

- Les assignatures han de tenir un mínim de 3 crèdits i un màxim de 12 

crèdits menys de 3 crèdits (PCA I, PCA II, PCA III, PCA IV I PCA V)

- Assignatures crèdits mitjans (Genètica Humana (4,5), Nutrició 

Humana (2,5), MIC I (7,5),…

- Assignatures de FB – Introducció a les Ciències de la Salut,

Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll; Fisiologia General;

Histologia; Anatomia Humana: Neuroanatomia
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Implantació del canvi de pla d‘estudis

- PROPER CURS 2022-2023

Assignatures de primer i segon curs.

Per tant, qualsevol que s’hagi de matricular el curs 2022-2023

d’assignatures de tercer en endavant NO es pot passar al pla nou fins al

curs 2023/2024

ES RECOMANA CANVIAR AL NOU PLA D’ESTUDIS EN CAS

D’ESTUDIANTS:

- Que només facin assignatures de primer i segon curs
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Implantació del canvi de pla d‘estudis

- El CURS 2023-2024

Implantació total (els 6 cursos)

Assignatures noves o modificades es programaran totes aquest curs

acadèmic
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Implantació del canvi de pla d‘estudis

CONVIVÈNCIA DELS DOS PLANS D’ESTUDIS:
La Facultat programa docència únicament pel nou pla, on s’incorpora tot l’alumnat
(antic pla: docència alternativa)
✓ ESTUDIANTS DEL NOU PLA: qui iniciï estudis + qui decideixi canviar de pla. Per alumnat que
ja fa el grau: canvi totalment gratuït, tràmit exempt de taxes.
✓ ESTUDIANTS DE L’ANTIC PLA: qui ja està cursant el grau i decideixi no canviar. Es matriculen
les assignatures de l’antic pla que corresponguin i se segueix la docència del nou pla
(docència alternativa de forma dirigida a l’assignatura equivalent o docència
supervisada/autònoma si no hi ha equivalència)
Antic pla d’estudis:
Es pot continuar durant els dos cursos vinents:
Assignatures de primer si segon – 2022-2023 i 2023-2024
Extinció: 2023-2024
Assignatures de tercer en endavant – 2023-2024 i 2024-2025
Extinció 2024-2025
Qui no hagi finalitzat el grau a l’antic pla: canvi al nou pla per continuar els estudis
El nombre de convocatòries consumides a cada assignatura del pla antic es trasllada en cas
de canvi al nou pla
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

Podeu consultar el nou pla d’estudis i la taula d’adaptacions a la pàgina web del Grau en
Medicina:

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-
horaris/medicina-1345467811493.html?param1=1263281708763

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/medicina-1345467811493.html?param1=1263281708763
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

FAQ’s
- De quina manera escollirem quina optativa volem que s'equipari a cada curs? És possible

equiparar una optativa d'un curs inferior amb una d'un curs superior? (Per exemple,
utilitzar 3 crèdits optatius fets a 2n per alguna optativa de 6è)

En cas que tingueu assignatures del curs es reconeixerà per assignatures d’aquest curs:

Optativa de segon per una optativa de segon – 3 crèdits
Si tinc més crèdits optatius de segon, es podran reconèixer per crèdits optatius d’altres
cursos: 3 crèdits optatius de l’assignatura.....

- Com decidim quina optativa farem servir per a cada curs acadèmic.

En el formulari que habilitarem per l’adaptació us preguntarem per les optatives de cada curs

- Quants crèdits optatius és necessiten per adaptar l’Oncologia
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

FAQ’s

- Quants crèdits optatius és necessiten per adaptar l’Oncologia:

-

L’assignatura d’Oncologia s’adapta per una d’aquestes assignatures. Al formulari també
preguntarem per quina assignatura es vol adaptar.

103624 Pràctiques Clíniques Mèdiques II OP 3

3,0 106702 Oncologia Mèdica (1) (*) OB 4 4.0

103605 Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II OP 3

103621 Pràctiques clíniques mèdiques I OP 3

103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I OP 3

103617 Oncologia Mèdica OP 3
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

FAQ’s

- Puc fer més de 18 crèdits optatius.

Funciona com ara, la normativa permet fer 6 crèdits més per finalitzar els estudis, fins 366
crèdits i apareixen a l’expedient.

- Qualificacions de les assignatures adaptades:

Quan s’adapta una assignatura per altra la qualificació és la mateixa de l’assignatura d’origen

Quan s’adapta una assignatura per una o més assignatures d’origen la qualificació és la
mitjana ponderada per nombre de crèdits. Igual que es fa amb el reconeixement.
Si alguna d’aquestes assignatures té una MH, el sistema fa la mitjana ponderada numèrica,
que per les baremacions és el que es té compte.
En cas que sigui una assignatura amb MH del curs anterior, es farà devolució del nombre de
crèdits de l’assignatura a posteriori.
El mateix passarà amb assignatures amb MH que s’adaptin per menys crèdits dels d’origen, es
podrà sol·licitar el reintegrament de preus públics d’aquests crèdits
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

FAQ’s

- En el cas de les persones que suspenguin alguna MIC el curs vinent (és a dir just
abans del canvi de pla d'estudis) quina serà l'assignatura que se'ls comptarà a
l'any següent com a 2a matrícula i que, per tant, els sortirà més cara?

Si l’estudiant s’adapta, i té pendent la MIC I per exemple:

A l’estudiant se li adaptarà per la nova MIC I, i la matrícula serà de 5 crèdits en segona o
successives matrícules.

102945 Medicina i Cirurgia I OB 7,5 4,0 106693 Medicina i Cirurgia I  (COT i Reuma) OB 5 4,0
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Taula d‘adaptacions del canvi de pla

FAQ’s

- En el cas de suspendre en el bloc de la MIC II o MIC III, diu la taula que "el coordinador farà
la mitjana amb la qualificació final de l'assignatura superada". Vam comentar si seria possible
fer la mitjana amb la nota del bloc temàtic original corresponent de la MIC, en lloc d’amb la
nota de la MIC en global.

Haurem d’esbrinar si en totes les UDH el coordinador d’aquestes assignatures té desglossada
la qualificació per bloc temàtic i depenent del nombre d’estudiants que estiguin en aquesta
situació i la complexitat tècnica que suposa. Pendent de valorar amb el coordinador del Grau

102944 Medicina i Cirurgia II OB 13,5 4,0 106695
Medicina i Cirurgia III (2)  (Digestiu-

Hemato)
OB 7 4,0

103607 Medicina i Cirurgia III OB 13 4,0 106716 Pràctiques medico-quirúrgiques II (2)  OB 5 4,0



MOLTES 

GRÀCIES
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