
 
 

 REGLAMENT DE MOBILITAT ACADÈMICA DE L’ESTUDIANTAT 
DE GRAUS I DOBLES TITULACIONS DE LA FACULTAT 

D’INFERMERIA I FISIOTERAPIA  

(aprovat per la Comissió d’Estudis de 30 de juny de 2022) 

Article 1. Justificació  

El present reglament regula les especificitats de la gestió acadèmica dels programes de mobilitat 
de l’estudiantat dels Graus i de les Dobles Titulacions de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
(FIF) de la Universitat de Lleida (UdL), que serà d'aplicació d'acord amb les normes de caràcter 
general establertes per les entitats organitzadores dels diferents programes i per la normativa 
general de la Universitat de Lleida (UdL).  

Article 2. Formalització de l'Acord Acadèmic o Learning Agreement (LA) de l’estudiantat 
de mobilitat sortint 

2.1. Un cop l'estudiantat de la FIF hagi estat seleccionat segons els requisits de la convocatòria 
anual general de la UdL, es formalitzarà el compromís de reconeixement, Acord acadèmic o 
Learning Agreement (LA) que haurà d’estar signat per l'estudiantat, la persona que exerceixi les 
funcions de responsable de mobilitat de la FIF i el coordinador o la coordinadora acadèmica de 
mobilitat de la universitat de destinació.  

2.2. La proposta de LA la formularà l'estudiantat conjuntament amb la persona responsable de 
mobilitat de la FIF, que haurà de donar el seu vistiplau mitjançant signatura electrònica.  

Article 3. Modificacions de l’Acord Acadèmic o Learning Agreement (LA) de l’estudiantat 
sortint  

3.1. Únicament s'acceptaran modificacions del LA d'acord amb els criteris o les causes estipulades 
en els programes de mobilitat corresponents. La data límit per a la tramitació, en el cas 
d'assignatures del primer semestre, serà la primera setmana d'octubre i, en el cas d'assignatures 
del segon semestre, la primera setmana de març. Un cop esgotat el termini no es podran autoritzar 
modificacions del LA.  

3.2. Qualsevol modificació del LA haurà de comptar amb el vistiplau dels coordinadors acadèmics 
de mobilitat de la FIF i de la universitat o entitat de destinació.  

Article 4. Criteris per al reconeixement de les assignatures de mobilitat sortint.  

Per al reconeixement de les assignatures de mobilitat sortint es tindran en compte els criteris 
següents:  

a) En els Graus, el límit de crèdits susceptible de reconeixement serà d’un mínim de 45 ECTS 
i un màxim de 60 ECTS en el supòsit de mobilitat anual i d’un mínim de 24 ECTS i d’un 
màxim 30 ECTS, en el cas de mobilitat semestral.  

En les Dobles Titulacions el límit de crèdits susceptibles de reconeixement serà d’un mínim 
de 56 ECTS i un màxim de 75 ECTS en el supòsit de mobilitat anual i d’un mínim de 31 
ECTS i un màxim 39 ECTS, en el cas de mobilitat semestral.   

b) El LA únicament podrà contemplar assignatures corresponents al curs acadèmic en què 
l’estudiantat realitzi la mobilitat. No està permès el reconeixement d'assignatures de cursos 



 
 

superiors ni d'assignatures de cursos anteriors que constin com a “No presentades”. Així 
mateix, el LA no recollirà assignatures que l'estudiant hagi suspès anteriorment a la UdL o 
en algun altre programa de mobilitat.  

Només es podran reconèixer assignatures obligatòries que tinguin un nivell de 
correspondència del 80% en el seu contingut i assignació de crèdits. Per complir aquest 
requisit, es podran cursar a la universitat de destinació diverses assignatures.  

Els crèdits de les assignatures optatives es podran reconèixer per crèdits cursats a la 
universitat de destinació quan tinguin relació amb l'orientació i currículum de l'estudiantat.  

La matèria transversal no podrà considerar-se com una assignatura optativa a l'efecte de la 
mobilitat.  

c) Els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau (TFG) es reconeixeran per un treball 
realitzat a la universitat de destinació, de característiques equivalents a les que figurin en els 
plans d'estudis vigents en la FIF, incloent la redacció de la memòria i la defensa oral i pública 
davant d'un tribunal d'avaluació.  

Per al reconeixement del TFG, caldrà lliurar un exemplar d’aquest treball juntament amb el 
certificat de la qualificació, amb les dades del professorat tutor/tutora de la universitat de 
destinació. Si la càrrega lectiva del TFG és inferior, la comissió de TFG de la FIF revisarà el 
treball presentat i avaluarà si compleix els requisits de convalidació o, si per contra, cal 
complementar-lo. 

d) El reconeixement de les Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars (PAEC) es durà a 
terme sempre que es realitzin amb una durada equivalent a la que figura en els plans d'estudi 
dels Graus i Dobles Titulacions de Grau de la FIF.  

Per al reconeixement de les PAEC caldrà lliurar un informe de l'activitat realitzada signat 
per la persona coordinadora de mobilitat de la universitat de destinació, un cop finalitzat el 
període de realització . 

Article 5. Qualificació de les assignatures de mobilitat sortint objecte de reconeixement  

5.1. Únicament podran ser objecte de qualificació aquelles assignatures que constin en el LA. La 
qualificació de les matèries cursades a la universitat de destinació la farà la coordinadora 
acadèmica de mobilitat de la FIF amb el vistiplau de les autoritats de la UdL, prèvia presentació 
per part de l'estudiantat del certificat oficial de notes emès per la universitat de destinació i del 
certificat de finalització del període de mobilitat.  

5.2. Per a la qualificació de les assignatures de mobilitat sortint s’aplicaran els criteris següents:  

a) Amb caràcter general, els crèdits corresponents a les assignatures de mobilitat es qualificaran 
traslladant directament la qualificació obtinguda a la universitat de destinació, segons la taula 
d'equivalències de notes mitges d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers del 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (Anexo II de la Resolución de 18 de septiembre de 
2017 por la que se actualiza la relación de escalas).  

Atès que la conversió de qualificacions estrangeres s’hauran de respectar al màxim possible 
els barems numèrics que van en un rang de 0-10 o de 0-100, o en el cas que les notes siguin 
proporcionades amb valoracions no numèriques es traduiran al sistema de qualificació de la 
UdL, que s'estableix que un suspens en una universitat estrangera correspondrà a un 3 en les 
actes de la FIF. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1f66a630-694b-4194-a686-da84b440a69f/anexo-ii-instrucciones.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1f66a630-694b-4194-a686-da84b440a69f/anexo-ii-instrucciones.pdf


 
 

En el cas que el certificat de notes utilitzi les valoracions de Excellent (A), Very Good (B), 
Good (C) i Pass (D), aquestes es traduiran al sistema de qualificació de la UdL d’Excel·lent 
(9 a 10), Notable (7 a 8,9), Aprovat (5 a 6,9), agafant sempre la nota intermèdia. A mode 
d’exemple, si la universitat de destinació qualifica una assignatura amb Excellent a la UdL 
se li assignarà una nota numèrica de 9,5. 

En aquest cas i si es produeix qualsevol incidència es decidirà des de la coordinació 
acadèmica de mobilitat de la FIF, i es farà la traducció de la nota sempre intentant afavorir a 
l’estudiantat. 

b) La qualificació del TFG es basarà en la qualificació obtinguda a la universitat o entitat de 
destinació. En el cas que l’estudiantat sol·liciti una Matricula d’Honor s’aplicarà allò que 
estableix l’article 10.3 del Reglament del Treball Final de Grau de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia.  

c) La qualificació de les PAEC es basarà en la qualificació obtinguda a la universitat de 
destinació.  

Article 6. Criteris d’admissió de l’estudiantat de mobilitat entrant 

L’estudiantat d'una universitat amb la qual la UdL tingui un conveni en vigor, serà admès per 
cursar estudis a la FIF, sempre que el seu LA sigui compatible amb l'oferta d'estudis del curs 
corresponent i els seus coneixements lingüístics siguin suficients per seguir adequadament els 
estudis a la FIF.  

Es considera que l’estudiantat entrant tindrà els coneixements lingüístics suficients quan:  

a) Tingui un nivell de B1 de català o castellà si ha de cursar assignatures en català o castellà.  

b) Tingui un nivell de B2 d'anglès si vol cursar assignatures en anglès. 

L'estudiant no podrà cursar assignatures anuals en el cas d'una mobilitat semestral.  

En les assignatures amb més d'un grup de docència se li assignarà el torn (grup) en funció de la 
disponibilitat de places lliures.  

Excepcionalment, l’estudiantat del Grau en Infermeria que no compleixi els requisits de 
coneixement de castellà podrà cursar el mòdul internacional següent que s’impartirà en anglès: 

Assignatures Semestre ECTS 
Pràctiques clíniques     2n 24 
Treball Final de Grau  2n 6 
ECTS totals  30 

7. Seguiment i avaluació dels estudis realitzats per l’estudiantat de mobilitat entrant 

Els estudiants de mobilitat d'altres institucions seran considerats, a tots els efectes, estudiants de 
la FIF pel que fa a l'accés, el seguiment de les assignatures i l'avaluació.  

Disposició transitòria  

Aquest reglament serà d’aplicació a tot l’estudiantat de mobilitat entrant i sortint que realitzi les 
seves estades a partir del curs 2022-23.  



 
 

Disposició final  

Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts pel degà o la degana de la 
FIF a proposta de la Comissió d'Estudis de la FIF.  


