Normativa específica sobre la matrícula per
ampliar l’optativitat amb assignatures de la
Facultat de Ciències
Preàmbul
Aquesta normativa, aprovada per la Junta de Facultat el 15 de desembre de 2016,
estableix els requisits, les condicions i els processos que se seguiran perquè
l’alumnat dels graus de la Facultat de Ciències tengui l’opció de cursar com a assignatures optatives altres assignatures de titulacions de la Facultat i resol la matrícula a les assignatures que tenguin limitació de places per la capacitat d’espais
docents o altres motius.
La possibilitat que l’alumnat obtengui crèdits optatius amb assignatures
d’altres titulacions de la UIB està reconeguda a les memòries verificades dels graus
de Física i de Química. A la pàgina 37 de la memòria verificada del grau de Física
(08/04/2009) s’estableix: «El alumnado podrá obtener créditos optativos con
asignaturas de otras titulaciones de la UIB con los requisitos y las mismas
condiciones que establezca la normativa de movilidad». I a la pàgina 105 de la
memòria verificada del grau de Química (22/05/2009) s’estableix: «se podrán
cursar asignaturas correspondientes a otros estudios que se convalidarán por
asignaturas optativas de la Titulación siempre que, previamente, el Jefe de
Estudios o la persona responsable asignada por la UIB, lo autorice».
A la memòria verificada del grau de Bioquímica (22/05/2009, pàg. 34)
s’estableix que «es necesario disponer de espacio de optatividad en ambos semestres para así poder elegir como asignaturas optativas asignaturas que sean obligatorias de otros estudios y que, por lo tanto, pueden impartirse en cualquiera de los
dos semestres». La redacció estableix la possibilitat de cursar assignatures d’altres
estudis però limita l’ampliació de l’optativitat a les assignatures obligatòries
d’altres estudis. Atès que hi ha assignatures optatives d’altres estudis on es treballen continguts i competències que es troben dins el grau de Bioquímica, la limitació a assignatures obligatòries s’ha de corregir. Amb el compromís de fer la correcció quan s’hagi de fer alguna comunicació a ANECA sobre el pla d’estudis, es considera adient considerar ja assignatures obligatòries i optatives d’altres estudis per
ampliar l’optativitat en el grau de Bioquímica.
A la memòria verificada del grau de Biologia (tant a la primera versió,
22/05/2009, pàg. 124, com a la segona, 23/03/2011, pàg. 126) s’estableix, amb
relació a la composició del mòdul de Formació complementària, que està «com1
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puesto inicialmente por siete asignaturas optativas de 6 créditos ECTS cada
una, con posibilidad de ampliar la oferta». Aquesta declaració a la memòria verificada admet que per a l’alumnat del grau de Biologia també es consideri l’ampliació
de l’optativitat amb assignatures d’altres titulacions.

Article 1. Ampliació de l’optativitat

Per obtenir crèdits optatius, l’alumnat d’una titulació de la Facultat de Ciències
podrà sol·licitar cursar assignatures que s’imparteixin aquell any acadèmic en
una altra titulació de la Facultat de Ciències. El nombre màxim de crèdits que
podrà obtenir un alumne per aquesta via és de 12 crèdits ECTS, sempre i quan
el Consell d’Estudis de la seva titulació no hagi establert un màxim distint.
Article 2. Sol·licitud

La sol·licitud serà una instància presentada en els serveis administratius, adreçada a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la titulació
de la que està matriculat, durant el període de matrícula ordinària per a les assignatures de primer semestre i durant el període d’ampliació de matrícula per a
les assignatures de segon semestre. L’alumnat podrà indicar fins a dotze crèdits
més dels que sol·licita cursar, amb les assignatures ordenades de més a menys
preferència. D’entre aquestes assignatures, l’interessat pot demanar la matrícula
en bloc a dues assignatures que sumin sis crèdits. La matrícula se li concedirà a
les dues assignatures del bloc o a cap d’elles. Si hi ha grups, ha d’indicar els
que no podria seguir per solapament amb altres assignatures; i, si vol, un ordre
de preferència. Són condicions necessàries per tramitar la sol·licitud:
a) que l’alumne compleixi els requisits que marqui el pla d’estudis i el reglament acadèmic per cursar optatives en general, i els requisits de les assignatures sol·licitades en particular.
b) que l’alumne sol·liciti ampliar la matrícula per afegir els crèdits optatius
que se li concedeixin; o estigui matriculat d’una o més assignatures optatives
de la llista de les assignatures que històricament han tingut places suficients i el
cap d’estudis publicarà anualment abans de l’inici del període de matrícula,
sumin el mateix nombre de crèdits ECTS que se sol·liciten cursar i a la instància s’indiqui quina assignatura matriculada hauria de substituir cada assignatura
sol·licitada de concedir-se.
c) en cas que es demanin assignatures de menys de 6 crèdits, la indicació
explícita de si es demana la matrícula en bloc a més d’una assignatura o no.
d) no haver aconseguit encara 12 crèdits ECTS optatius per aquesta via.
Article 3. Llistat d’optatives

Cada Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits establirà quines
assignatures d’altres titulacions de la Facultat de Ciències poden ser reconegudes com a assignatures optatives i quines no. Es pot establir a priori o veient les
sol·licituds rebudes, en aquest segon cas, s’establirà el més aviat possible dins
els dos dies hàbils posteriors al termini de matrícula en que s’han presentat les
instàncies.
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Article 4. Adjudicació

Es defineix la nota competitiva d’un alumne com la mitjana competitiva de
l’expedient si té superats almenys 174 crèdits europeus de la titulació, i és la
mitjana competitiva multiplicada pel nombre de crèdits superats dividits per
174, si té menys crèdits superats. La mitjana competitiva de l’expedient acadèmic està definida a l’acord executiu 11222 del dia 16 de desembre de 2014
(FOU 410).
Els serveis administratius ordenaran les sol·licituds dels alumnes de cada
titulació de grau, primer posaran les sol·licituds dels alumnes que no han estat
mai matriculats a una optativa per aquesta via, ordenades de nota competitiva
alta a baixa; i després posaran les altres sol·licituds (les dels alumnes que no es
presentaren o no superaren alguna optativa concedida per aquesta via en un any
anterior) ordenades també de nota competitiva alta a baixa. El serveis administratius lliuraran les sol·licituds ordenades als caps d’estudis el més aviat possible dins els tres dies hàbils posteriors al termini de matrícula en que s’han presentat les instàncies.
El cap d’estudis resoldrà les sol·licituds dels alumnes que no han estat mai
matriculats a una optativa per aquesta via. Per fer-ho, seguirà l’ordenació anterior per adjudicar, sempre que sigui possible, plaça per cursar els 6 crèdits de
més alta preferència de cada alumne. El procés es repetirà fins que tots els
alumnes de l’ordenació tenguin els crèdits que demanaven o ja no quedin places disponibles. Si queden places disponibles, el mateix procés d’assignació
s’aplicarà a l’alumnat que no es presentà o no superà alguna optativa concedida
en un any anterior.
El cap d’estudis tornarà les instancies resoltes als serveis administratius el
més aviat possible dins els quatre dies hàbils posteriors al termini de matrícula
en que s’han presentat les instàncies.
Article 5. Publicitat i matrícula

Els serveis administratius faran un llistat on inclouran les assignatures optatives
amb els noms dels alumnes amb plaça ordenats alfabèticament segons el primer
llinatge. El llistat es farà públic en el tauler d’anuncis dels serveis administratius i a la pàgina web de la Facultat de Ciències, el mateix dia o l’endemà de la
resolució lliurada pel cap d’estudis.
Dos dies hàbils després de la publicació del llistat, els serveis administratius hauran fet les ampliacions de matrícula dels crèdits concedits i els canvis
en les matrícules de les optatives indicades pels alumnes a les sol·licituds per
les assignatures i els grups concedits a cada un.
Article 6. Efectes de la no superació d’assignatures concedides

L’alumnat que obtengui la qualificació de no presentat o suspens en una assignatura concedida només es podrà tornar matricular de la mateixa assignatura o
d’una altra assignatura per aquesta via un altre any, quan ho sol·liciti i se li torni assignar d’acord amb el procediment d’adjudicació.
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