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INSTRUCCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT D’EXTINCIÓ 
DELS ESTUDIS DE GRAU EN INFERMERIA EN L’ESCOLA D’INFERMERIA ‘NUESTRA 
SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN’ DE CASTELLÓ 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Escola d’Infermeria Nuestra Señora del Sagrado Corazón (NSSC), de Castelló, va ser 
adscrita a la Universitat de València per Ordre de 23 de gener de 1978 (BOE de 23 de febrer 
de 1978). 

Com a conseqüència de la posada en marxa de la titulació de Grau en Infermeria en la 
Universitat Jaume I de Castelló, en el curs 2010-2011, la Conselleria de Sanitat, la Conselleria 
de Justícia i Administracions Públiques, l’Agència Valenciana de Salut, el Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló, i la Universitat Jaume I de Castelló van signar un Conveni 
de col·laboració, amb data 18 de maig de 2010 (DOCV d’11 de març de 2011), per a la 
utilització de les institucions i centres sanitaris en la docència, assistència i investigació 
universitaris en Ciències de la Salut, en la disposició addicional única del qual es diu: 

 ‘L’Escola d’Infermeria NSSC de Castelló és, en l’actualitat, una institució sanitària 
docent que depèn administrativament i funcionalment de la Conselleria de Sanitat i que 
està adscrita acadèmicament a la Universitat de València. 

La Universitat Jaume I iniciarà els tràmits per a adscriure l’escola esmentada, amb la 
sol·licitud prèvia a la Conselleria de Sanitat, en un termini màxim de cinc anys. La 
Universitat Jaume I també promourà que, en l’oferta de places de professorat, s’incloga 
com a mèrit l’experiència docent i investigadora desenvolupada en els departaments de 
salut de la província de Castelló’. 

En base a aquesta normativa, amb data 26 de febrer de 2016 la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública va remetre a la Universitat de València còpia de l’escrit dirigit a la Universitat 
Jaume I de Castelló, en el qual es sol·licita: 

‘L’inici dels tràmits, per part de la Universitat Jaume I de Castelló, per a l’adscripció 
de l’Escola Universitària d’Infermeria NSSC, de la qual és titular aquesta Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, a la citada Universitat, en compliment d’allò 
disposat en la disposat en la disposició addicional única del conveni de col·laboració 
de 18 de maig de 2010 (DOCV d’11 de març de 2011)’. 

El 28 d’octubre de 2016, el Consell de Govern de la Universitat de València va aprovar l’inici 
d’expedient per a la supressió de l’adscripció de l’Escola d’Infermeria NSSC, de Castelló a la 
Universitat de València i l’extinció del pla d’estudis de graduat/da en Infermeria en aquest 
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Centre, procés que es va aprovar finalment en el Consell de Govern de 22 de desembre de 
2016 i va tindre informe Favorable del Ple del Consell Social de la Universitat de València 
amb data 23 de desembre de 2016. L’Agencia Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
Acreditació (ANECA) va emetre informe Favorable a la supressió de l’adscripció i a l’extinció 
del títol de grau en Infermeria en l’Escola d’Infermeria NSSC amb data 1 de juny de 2017. 

PROCEDIMENT D’EXTINCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS 

D’acord amb l’anterior, des del curs 2018-191 no s’oferten places per a estudiants de nou 
ingrés del grau d’Infermeria en l’Escola d’Infermeria NSSC de Castelló. 

D’acord amb la normativa aplicable a l’extinció de titulacions s’ha de respectar, en tot cas, els 
drets e interessos de l’estudiantat matriculat, regular la situació d’aquells que continuen 
cursant estudis en l’Escola d’Infermeria NSSC, així com ordenar la custodia i gestió dels 
expedients dels estudiants. En aquest sentit, i per a garantir que l’estudiantat que va iniciar els 
seus estudis en aquest Centre amb anterioritat al curs 2018-19 puga finalitzar-los d’acord amb 
el pla d’estudis de la Universitat de València, s’estableix el següent: 

1. El pla d’estudis de grau en Infermeria en l’Escola d’Infermeria NSSC s’extingeix curs a 
curs, i es garanteixen quatre convocatòries sense docència en els dos cursos següents, 
per a cada assignatura del pla d’estudis, segons el següent calendari1: 

CURS ACADÈMIC 
CURS EXTINGIT 

SENSE DOCÈNCIA 
CURSOS AMB 

DOCÈNCIA 
CURSOS AMB CONVOCATÒRIES  

SENSE DOCÈNCIA 

2018- 2019 1º 2º, 3º, 4º 1º 
2019- 2020 2º 3º, 4º 1º, 2º 
2020 - 2021 3º 4º 2º, 3º 
2021 - 2022 4º --- 3º, 4º 
2022 - 2023 --- --- 4º 

                                                           
1 Segons consta en la Memòria de Verificació aprovada per ANECA, el procediment d’extinció del Grau en 
Infermeria en l’Escola d’Infermeria NSSC és el següent: 

‘A partir del curso académico 2017-2018 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso en la Escuela Universitaria 
de Enfermería NSSC, de Castellón.  
Procedimiento de extinción para los estudiantes que ingresaron en el curso académico 2016-2017 o cursos 
anteriores: 

- El curso académico 2016-2017 será el último curso con docencia de las asignaturas de primer curso. 
- El curso académico 2017-2018 será el último curso con docencia de las asignaturas de segundo curso. 
- El curso académico 2018-2019 será el último curso con docencia de las asignaturas de tercer curso. 
- El curso académico 2019-20s0 será el último curso con docencia de las asignaturas de cuarto curso. 

Una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos 
siguientes’. 

 
No obstant això, a sol·licitud de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de data 24 de març de 2017, 
la supressió de l’adscripció del Centre es va posposar al curs 2018-19 i es va mantenir, de manera provisional, 
matrícula per a estudiants de nou ingrés durant el curs 2017-18.  
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 L’Escola d’Infermeria NSSC pot adoptar les mesures de seguiment i tutorització de les 
assignatures de cursos extingits que considere. No obstant això, aquest Centre és una 
institució sanitària docent depenent administrativa i funcionalment de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública i qualsevol decisió que afecte a la dedicació docent del 
seu personal correspon a aquesta Conselleria.  

 En aquest sentit, l’Escola d’Infermeria NSSC és la responsable d’assegurar que 
l’estudiantat matriculat puga continuar realitzant les pràctiques clíniques en l’Hospital 
General Universitari de Castelló i Centres d’atenció primària associats, aspecte que 
haurà de coordinar amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com a entitat 
titular dels Centres sanitaris. 

2. L’Escola d’Infermeria NSSC ha d’informar els seus estudiants de la supressió de 
l’adscripció i, una vegada revisats els seus expedients acadèmics, ha de comunicar a 
aquells que no estiguin en condicions de finalitzar els seus estudis abans de l’extinció 
total de la titulació de quines són les seues opcions per a poder graduar-se. 

3. La Universitat de València es compromet a oferir a l’estudiantat que no poguera 
finalitzar els seus estudis en l’Escola d’Infermeria NSSC l’opció de fer el trasllat del seu 
expedient a la Facultat d’Infermeria i Podologia. Una vegada acceptat, l’Escola ha de 
realitzar el trasllat d’expedient d’aquestes persones. 

 La Universitat de València no ha de cobrar a aquests estudiants la taxa corresponent a 
la incorporació dels crèdits reconeguts, donat que els dos Centres comparteixen el 
mateix pla d’estudis. 

4. La custodia dels expedientes ha de continuar estant a càrrec de l’Escola d’Infermeria 
NSSC mentre aquest Centre siga funcionant. A partir del curs 2022-2023 s’ha de fer el 
trasllat dels mateixos a la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de 
València, començant pels expedients més antics. 

 L’Escola d’Infermeria NSSC és l’encarregada d’expedir els certificats acadèmics de 
l’estudiantat i de realitzar la tramitació dels expedients de títols, tant dels que estiguen 
cursant la titulació com dels que ja hagen finalitzat, durant el temps que siga la 
depositària dels expedientes.  

 

 València, 2 de març de 2020 

 

 

Isabel Vázquez Navarro 
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
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