
PROCEDIMENT  OBLIGATORI   A CURSAR PELS PROFESSORS I/O 
COORDINADORS  DAVANT CANVIS D’HORARI  I/O  D’AULA E N EL GRAU 

DE MEDICINA 

 

A l’inici de cada curs acadèmic tots els cursos del Grau de Medicina tenen establert un 
horari i una assignació d’aula per cadascuna de les assignatures.   

AQUEST ÉS L’HORARI OFICIAL, que cal mantenir i respectar. Es troba en 
“UNIDISC”  i en aquest lloc serà on apareixeran les modificacions pertinents.  

Davant de circumstàncies concretes en les quals això no sigui possible  s’estableix el 
següent procediment per poder realitzar canvis excepcionals:  

- Situació quan no és possible donar la classe o bé es necessita un canvi 
d’aula: 

o El professor de l’assignatura COMUNICARÀ pels mitjans oficials 
(campus virtual i/o correu corporatiu de la UdL)  a tots els alumnes 
aquesta situació el més aviat possible.   

o És possible que s’avenci la notificació de manera verbal en l’aula.  
 

- De manera consensuada  entre el professor i els alumnes  s’establirà el nou 
horari  i el PROFESSOR COMUNICARÀ  aquest canvi (serà obligatori) a  
OFICINA PLANIFICACIÓ DOCENT mitjançant un correu a 
oficinadocent@fmedicina.udl.cat ( Sra. Dolors Culleré amb telèfon: 973 
702429).  
 

- Davant aquesta sol·licitud de canvi, des de l’Oficina de Planificació Docent es 
confirmarà el nou horari i la reserva de l’aula assignada i es traslladarà al 
“UNIDISC” per tal que TOTS els implicats puguin reconèixer els canvis i hagi 
la publicitat adequada.  Es mantindrà actualitzat el “UNIDISC”  oficial ja que 
suposa l’horari acadèmic a complir.  
 

- De la mateixa manera no es poden canviar les dates dels exàmens que ja han 
estan establertes. S’haurà de justificar i comunicar per les vies reglamentaries 
donada l’excepcionalitat d’aquest canvi.  
 

- Com en qualsevol aplicació d’un procediment  poden existir  causes majors o 
situacions excepcionals que els professors hauran de valorar i poder justificar.  
Així com fer la comunicació oficial que hem aprovat.  
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