
SOL·LICITUD  PROVISIONAL  DE  MATRÍCULA

2021-2022 (CAMPUS DE SABADELL)

FACULTAT/ ESCOLA:  Facultat d’Economia i Empresa - Sabadell

TITULACIÓ: Grau en Empresa i Tecnologia PLA D’ESTUDIS: 948

DNI/Passaport

Cognoms

Sexe (M:masculí / F:femení)

Nom

Adreça familiar

Codi postal Població

Comarca Província

País Telèfon

Adreça durant el curs (emplene-la si és diferent a l’adreça familiar)

Codi postal Població

Comarca Província

País Telèfon

Adreça electrònica Telèfon mòbil

Data de naixement Lloc de naixement

Codi postal del lloc de naixement Nacionalitat

Pagament ajornat (3 terminis, pots triar un o tres terminis si no et

matricules com a becari condicional)

Becari/ària condicional del règim general o mobilitat del Ministeri

(com només es paguen les taxes administratives, s’ha de fer el pagament

en un únic termini)

El pagament es fa per domiciliació bancària. Cal enviar després de la

matrícula l’ordre SEPA de domiciliació bancària emplenada i signada

mitjançant el formulari SEPA.

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)

Vull abonar-me al SAF  des de la matrícula acadèmica fins el 20/09/2022              

pagant 120€

Para poder acceder a las instalaciones y a los servicios deportivos tienes que

finalizar el trámite solicitando cita previa a través del web saf.uab.cat . El día de

la cita presenta en el servicio de atención al público del SAF el original del

comprobante de la matrícula académica.

Trobaràs més informació a www.uab.cat/saf

Classe de liquidació

0. Ordinària (sense gratuïtat)

1. Semigratuïta: FN general

2. Gratuïta: FN especial

5. Gratuïta: convenis internacional

6. Gratuïta: Ma. d’honor COU / mat. d’honor o premi 

extraordinari batxillerat LOGSE

90. Gratuïta: minusvalidesa 

91: Gratuïta: víctimes terrorisme 

95: GratuÏta:  vvglo 1/2004 

Mira al web de matrícula la documentació que ens

has de fer arribar mitjançant el formulari per tal que

s’apliqui el descompte

Fundació Autònoma Solidària

Aporto voluntàriament 15€ per a accions de 

solidaritat, cooperació i educació per al 

desenvolupament. Podeu consultar més informació 

sobre els projectes subvencionats al web de la 

Fundació Autònoma Solidària: www.uab.cat/fas

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/matricula/estudiants-de-1r-curs/empresa-i-tecnologia-1345467811594.html?param1=1231314902485
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/modalitats-de-pagament-1345662203882.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar-beca-1345667904450.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/documentacio-1345672090668.html
https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-sepa-facultat-d-economia-i-empresa-campus-de-sabadell-
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/deduccions-1345662203294.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/documentacio-1345672090668.html
https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-documentacio-matricula-facultat-d-economia-i-empresa-campus-de-sabadell-


Codi Assignatura
Crèdits 

ECTS
Característiques

Grups 

20-21 MATÍ

30 - TARDA

PRIMER SEMESTRE

102183 Dret Empresarial 6 Formació Bàsica 20

102173 Economia de l’Empresa 6 Formació Bàsica 20

102120 Introducció a l’Economia 6 Formació Bàsica 20

102097 Matemàtiques I 6 Formació Bàsica 20

102151
Introducció a la Resolució de Problemes i 

Disseny d’Algoritmes
6 Obligatòria 20 - 21

SEGON SEMESTRE

102115 Estadística I 6 Formació Bàsica 20

102154 Fonaments de Programació 6 Formació Bàsica 20 - 21

102096 Matemàtiques II 6 Formació Bàsica 20

102196 Comptabilitat Bàsica 6 Obligatòria 20

102143
Economia Internacional

6 Obligatòria
20

Economia Internacional (docència en anglès)1 30

1Podeu obtenir reconeixement acadèmic addicional (1,5 crèdits optatius) per la superació d’assignatures impartides en anglès 

incloses en els plans d’estudis de les titulacions de la UAB. Informeu-vos del tràmit que cal fer a la gestió acadèmica.

Matrícula dedicació a temps complet: 

60 crèdits

Matrícula dedicació a temps parcial: 

30 crèdits

Si per raons professionals, familiars, de salut o personals no pots assumir la càrrega lectiva d’un curs sencer, pots

acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació

justificativa. Si després que s’hagi iniciat el curs acadèmic vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, consulta

les dates aprovades en el calendari acadèmic i administratiu per fer aquest tràmit.

Tingues en compte, però, que sols es permeten dos canvis de règim de dedicació durant els estudis 

PRIMER CURS

IMPORTANT:

- Les notificacions que emet la UAB es fan mitjançant notificació electrònica. Cal tenir els correus

electrònics actualitzats. També us podeu desviar el correu institucional al vostre correu personal

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/matricula/estudiants-de-1r-curs/empresa-i-tecnologia-1345467811594.html?param1=1231314902485

