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Resolució de sol·licituds de trasllat d’expedient/convalidació d’estudis estrangers de la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili pel curs 2019-20  
 

Examinades les sol·licituds presentades per a l’admissió als estudis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV 
pel curs 2019-20 i d’acord amb els criteris aprovats en data 14 de desembre de 2017 per la Junta de Facultat, el quals es 
detallen a continuació: 

 
Criteris d’admissió de trasllat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut  

 

Ordre de priorització Criteris  
Primera ordenació: 

1. Estudiants que cursin la mateixa titulació dins l’Espai Educatiu Europeu Superior i 
comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS. 
2. Estudiants que cursin la mateixa titulació fora de l’Espai Educatiu Europeu Superior. 
3. Estudiants que cursin una altra titulació de la mateixa branca de coneixement dins 
l’Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS. 
 
Segona ordenació: 

1. Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la URV. 
2. Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la resta 
d’universitats catalanes. 
3. Alumnes que hagin realitzat les PAU fora de Catalunya. 
 
Tercera ordenació: 

Dins de cada agrupació les sol∙licituds s’ordenaran per la mitjana de l’expedient 
acadèmic. 

 
Quarta ordenació: 

Es procedirà a l’estudi del reconeixement de crèdits de l’expedient d’origen de tantes 
sol∙licituds com nombre de places s’ofereixen. La resta de sol∙licituds quedaran en llista 
d’espera i només es procedirà a l’estudi del reconeixement en cas que es produeixi una 
vacant en les places assignades. 

- Mitjana expedient acadèmic superior a 7 

- Nombre màxim de convocatòries esgotades en una 

assignatura: 4 
- Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol∙licitar 

per les titulacions d'origen de l'àmbit de la medicina 
determinades pel responsable d'ensenyament 

- No es faran convalidacions d’estudis estrangers que afectin 
a les assignatures amb pràctiques clíniques per la dificultat 
que comporta verificar el seu caràcter eminentment pràctic. 

Per poder prioritzar les sol∙licituds els estudiants hauran de presentar, 
necessàriament, la targeta de les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU). 
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RESOLC:  
 

1. Acceptar l’admissió als estudis del Grau de Medicina, de Fisioteràpia i de Nutrició Humana i Dietètica dels següents 

estudiants: 
 

Grau de Medicina  

 

493164551N 

39941058V 

39941680H 

41579030K 

47747302S 

23859372T 

46489932D 

21779598R

 

Grau de Fisioteràpia  

 

47861916C 

39954842R 

39941766N 

48012431T 

20904602V 

39719469X 

39916266L 

48185096G 

 
 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica  

 

39471521W 

F22040209 
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2. Aprovar la següent llista d’espera per a l’admissió als estudis del Grau de Medicina, de Fisioteràpia i de Nutrició 

Humana i Dietètica dels següents estudiants: 
 

Grau de Medicina  

53837838J 

54027388C 

48093957Z 

04241177T 

71231598T 

12368407L 

Y3733541B 

20235518A 

43227025C 

17499678J 

73594728H 

20237337M 

26755823S 

41524967P 

20049534C 

20086378H 

48154784Y 

71187181L 

53977863Z 

53500004A 

46090515X 

20961184L 

44435893P 

47144460A 

48003529E 

142140123 

06678200N 

70915926A 

43197861C 

X 5735006W 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grau de Fisioteràpia  

 
39955376Y 

77794866B 

77620489C 

43215761A 

41616759F 

Y4940719B 
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Grau de Nutrició Humana i Dietètica  

------ 
 

3. Denegar l’admissió als estudis del Grau de Medicina, de Fisioteràpia i de Nutrició Humana i Dietètica dels següents 

estudiants, pels motius exposats: 
 

DNI / Passaport Motiu de l’exclusió 

46277931E Per no tenir superats/reconeguts el mínim de 30 crèdits  

23898060W 

48674014B 

X4535772B 

05936930D 

 

 

Per no tenir un mínim de 7 en la nota mitjana de 

l’expedient  

B1247310 

 

Presentació sol·licitud fora de termini 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant de la 

rectora de la Universitat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. 

 

El degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

 
 
 

 
 

Antoni Castro Salomó 

 
Reus, 18 de juny de 2019 
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