
Criteris per sol·licitar matrícula extraordinària al títol oficial de Grau en 
Psicologia. 
 
L’article 9 del Reglament Acadèmic (aplicable al curs 2014-2015i successius) regula la 
possibilitat de Matrícula extraordinària. Així, estableix al seu redactat literal que: 
 
Article 9. Matrícula extraordinària  
 
1. La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona, tot i que no tingui 
titulació d’accés a la Universitat, que es matricula en una o diverses assignatures per 
raons d’interès personal i que dóna dret a l’expedició del corresponent certificat dels 
crèdits cursats.  
 
2. La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de 
matrícula ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la 
persona sol·licitant, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre 
corresponent. Les sol·licituds es resoldran en finalitzar el termini de matrícula ordinària. 
 
3. L'alumne que es vulgui matricular en una assignatura amb matrícula extraordinària ha 
de complir amb els requisits establerts d’acord amb el que es determina a l’article 4 
d’aquest reglament i, en l’àmbit de l’assignatura, gaudirà dels mateixos drets i deures 
que els alumnes amb matrícula ordinària. 
 
4. Les assignatures superades en règim de matrícula extraordinària poden ser 
reconegudes en una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits. Excepcionalment es 
pot superar aquest límit per no fraccionar l’assignatura reconeguda de menys crèdits. 
 
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 9, la Facultat de Psicologia 
estableix els següents criteris i normes per dictaminar l’aprovació d’una matricula 
extraordinària: 
 

a) La sol·licitud de matrícula extraordinària, que necessàriament inclourà la 
especificació de les assignatures que es volen matricular, caldrà que sigui 
raonada. De forma orientativa, es prioritzaran les sol·licituds de professionals de 
la Psicologia que vulguin reciclar continguts, com d’altres titulacions que puguin 
requerir coneixements complementaris. 

b) Tindran prioritat aquelles assignatures que presentin un nombre de persones amb 
matrícula ordinària per sota de la seva capacitat màxima. 

c) No es podran acollir a matrícula extraordinària aquelles persones que, havent 
participat als processos d’accés a la Universitat, no hagin aconseguit una plaça al 
títol de Grau en Psicologia. 

  


