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Matrícula - Preus

Preus i recàrrecs
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1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula 4a matrícula

Estudis de la 
Facultat 27,67€ 34,17€ 74,05€ 102,20€

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula

•Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.

•Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.

•Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).

•Assegurança complementària: 4,48 euros.

Simulador de preus: https://www.uab.cat/simulador-matricula/



Matrícula - Preus
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Beca règim general i beca equitat

Et pots matricular provisionalment com a becari o becària si compleixes les condicions següents:

1.Els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs 2020-2021 (es revisen 

automàticament a la matrícula).

2.Haver estat estudiant de la UAB i becari o becària de règim general en el curs 2020/21.

Si no compleixes el punt 2, abans de matricular-te hauràs d'obtenir l’acreditació de caràcter econòmic a 

efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis 

acadèmics per al curs 2021-2022. Tingues en compte que el tràmit d’aquesta acreditació pot trigar fins a 

10 dies i que s’ha de sol·licitar al web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

La sol·licitud es fa mitjançant un tràmit únic, que inclou també la sol·licitud de la beca Equitat.
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https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar‐beca‐
1345667904450.html



Beca règim general i beca equitat
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En data 6 de juliol s'ha publicat la convocatòria per obtenir l'acreditació del tram de renda, i les 
beques Equitat pel curs 2021-2022.

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-
procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2021-2022-MATRC-EQUITAT-2021

Per a aquest curs 2021-2022, si vols demanar l'acreditació per matricular-te com a becari/ària 
condicional i la beca Equitat necessitaràs disposar d'una identificació digital (idCAT Mòbil o Cl@ve) o 
certificat digital (idCAT certificat, DNI electrònic, etc.) associat al teu DNI o NIE.
Si no en tens, una forma fàcil per obtenir una identificació digital és donar-se d'alta a l'idCAT Mòbil:
- Si tens DNI o NIE/TIE (Targeta d'identitat d'estranger) i la Targeta Sanitària Individual (TSI) del 

CatSalut pots obtenir l'idCAT Mòbil a l'instant des del web https://idcatmobil.seu.cat/

Les dues sol·licituds es continuen fent amb un únic formulari. La identificació o el certificat digital ha 
de ser de la persona estudiant, no pot ser de cap familiar.

Recorda que també hauràs de demanar la beca General del Ministeri d'Educació i Formació 
Professional que trobaràs al nostre web quan s'obri el termini per sol·licitar-la. En aquest cas no serà 
imprescindible disposar d'identificació/certificat digital.



Beca règim general i beca equitat

Modificacions de matrícula amb sol·licitud de beca

Les modificacions de matrícula que afecten el nombre de crèdits i altres validacions 

de requisits acadèmics establerts a les convocatòries, poden afectar a la resolució 

d'aquestes així com a la possibilitat d’obtenir els diferents tipus d’ajuts.

Per això, si demanes beca, has de tenir en compte les condicions acadèmiques 

establertes a l’hora de demanar canvis en la matrícula.
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https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/demanar‐beca‐
1345667904450.html



Beca finestreta
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https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta‐de‐graus/beques‐d‐
estudi‐1345666085337.html

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució

acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UAB amb rendes més baixes

que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o

familiar, i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes justificades.

Modalitats d'Ajuts

1. Els ajuts a l’estudi associats a aquest programa podran consistir en:

a. Ajuts de matrícula per aquells crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2021-2022.

b. Ajuts d’exempció dels recàrrecs associats a la morositat econòmica de la matrícula.

c. Ajuts vinculats a una estada de pràctiques.

d. Altres ajuts que consideri la comissió.



Automatrícula

Quan fer-la i com?

9

• A partir del dia 20 de juliol podeu verificar la data de matrícula a la pàgina següent:
https://sia.uab.es/cgi-bin/verifica/verifica.html?&idioma=ca&pais=ES

• Automatrícula: del 21 al 29 de juliol pel https://sia.uab.es/,

• L’ordre de matrícula es fa segons els sistema de citacions per baremació d’expedient, s’ordena
per intervals del nombre de crèdits pendents de superar i, dins de l’interval, per la millor nota mitja
de l’expedient acadèmic.

• Intervals de crèdits per titulació:



Automatrícula
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Què s’ha de tenir en compte:

• Tenir FN actualitzada abans si ets de fora de la Comunitat Catalana

• Revisar el pagament: en un termini o en tres terminis

• Becari condicional

• Nº de compte bancari



Automatrícula

Conseqüències impagament
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- Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic 

termini, o des de la data de formalització de la matrícula i/o des de la data fixada per al pagament del 

2n i del 3r terminis, per als estudiants amb pagament ajornat, així com per als rebuts impagats en 

concepte de modificació de matrícula: 7 % de l'import pendent.

- A partir de 3 mesos i fins a 6 mesos: 11 % de l'import pendent.

- A partir de 6 mesos: 15 % de l'import pendent.

A aquest import s'hi ha d'afegir el 6 per mil (mínim 0,60 euros) sobre l'import del rebut impagat, en 

concepte de despeses bancàries de devolució.

El fet de no pagar la matrícula i/o la incorporació dels crèdits reconeguts en els terminis fixats

comporta l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que queda regulat a la 

Normativa de matrícula de la UAB.



Automatrícula

12

Modificacions, anul·lacions totals

Anul·lació total de matrícula: del 19 de juliol al 3 de novembre de 2021

Modificació de 
matrícula

Del 14 al 21 de setembre
de 2021 Autoservei: sia.uab.es

Modificació de 
matrícula (2n 
semestre)

Del 7 al 14 de febrer de 
2022

Autoservei: sia.uab.es

En aquest període no es podrà
ampliar matrícula. Només
canviar i/o anul·lar
assignatures



PERMANÈNCIA I 
AVALUACIÓ
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PERMANÈNCIA

Tipus de dedicació
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Es pot canviar dues vegades de règim de dedicació.

Règim temps complert Règim temps parcial

Mínim 
matrícula

Màxim 
matrícula

Mínim 
matrícula

Màxim 
matrícula

Altres cursos 42 78 24 42

Cal superar un mínim de 30 crèdits els dos primers cursos acadèmics.
El nombre de matrícules possibles per assignatura és de 3, més 1
d'extraordinària, que cal sol·licitar a la Gestió Acadèmica i que resolt el degà de
la Facultat.



PERMANÈNCIA
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Anys de permanència
A efecte de còmput d’anys d’estada a la universitat, el càlcul es comptabilitza en 
anys naturals i, per tant, si un any l’estudiant no es matricula, també es té en 
compte.
Disposició transitòria: el còmput d'anys de matrícula, d'acord amb l'article 133 de 
la normativa acadèmica, és aplicable a partir del curs 2015‐2016.

Durada dels estudis de Grau en ECTS

Règim de dedicació 240 crèdits 360 crèdits

Temps complert 7 anys 9 anys

Temps parcial 11 anys 15 anys 

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio‐academica/regim‐de‐
permanencia/anys‐de‐permanencia‐1345662175199.html



PERMANÈNCIA
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Condicions per matricular-se
• És indispensable matricular-se de les assignatures no superades de caràcter bàsic o

obligatori si es volen incorporar matèries noves a la matrícula.

• No és obligatori matricular les assignatures o els mòduls optatius que no s'han superat.

• Per poder matricular-se d'assignatures de:

2n -> mínim 12 crèdits de primer curs

3r -> mínim 60 crèdits de primer i de segon curs

4rt -> mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels

tres primers cursos

TFG -> mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis



AVALUACIÓ
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Convocatòries
• Els estudiants tenen el dret de ser avaluats de totes les assignatures de les quals estan matriculats.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o del mòdul pot consistir, per decisió del

professor o professora, en una prova de síntesi que permeti l’avaluació dels resultats d’aprenentatge

previstos en la guia docent de l’assignatura.

• La convocatòria extraordinària de final d'estudis consisteix en una prova de síntesi en la qual

s'avaluen única i exclusivament els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de

l'assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria

extraordinària cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar els estudis.

• En cas que l'estudiant es trobi en la tercera matrícula d'una assignatura, pot sol·licitar l'avaluació

d'aquesta convocatòria davant un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o degana.

Com a mínim, un dels professors ho ha de ser de la matèria corresponent.



AVALUACIÓ
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Revisió extraordinària de les qualificacions finals

• En cas de disconformitat amb la qualificació final, disposes de quinze dies naturals, a partir de

la data límit de tancament d'actes, per presentar una sol·licitud de revisió. Cal presentar-la al

deganat o la direcció del centre, i lliurar-la a la gestió acadèmica corresponent.

• La direcció o el deganat del centre ha d'arbitrar el procediment específic que consideri adequat

per resoldre les reclamacions de manera imparcial. Aquest procediment sempre comporta

l'audiència del professorat responsable de la qualificació i dels estudiants implicats. Si el

procediment preveu el nomenament d'un tribunal, el professorat responsable de la qualificació

reclamada no en pot formar part.

• Les sol·licituds s'han de resoldre en el termini màxim d'un mes.



AVALUACIÓ
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Avaluació per compensació
• Has d'haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB

establert a la normativa que regula el règim de permanència.
• En cas que superant l'assignatura finalitzis els estudis, no cal que hagis esgotat aquest

nombre de matrícules ordinàries.
• En cas que sol·licitis l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, és

imprescindible que finalitzis els teus estudis en superar aquesta assignatura.
• Has d'haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o

superior a 3,5.
• L'avaluació per compensació només pots sol·licitar-la una sola vegada a cada titulació.
• Queden exclosos el treball de final de grau i el pràcticum.
• Només es pot compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
• La qualificació de l'assignatura és d'apte/a per compensació i no pot ser objecte de

reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de
baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computen amb una qualificació de 5.

• Hauràs d'estar matriculat/ada de l'assignatura per a la que sol·licites l’avaluació per
compensació durant l’any acadèmic en el que presentes la sol·licitud.



OPTATIVITAT
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Pla d‘estudis - Optatives
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Si tens intenció de reconèixer crèdits (idiomes i/o activitats aquest curs acadèmic

no és necessari que matriculis assignatures optatives.

Els crèdits reconeguts no substitueixen assignatures matriculades. Si matriculeu

assignatures optatives és perquè les voleu cursar.



Reconeixement de llengües

Màxim 12 crèdits
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https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta‐de‐graus/activitats‐amb‐
reconeixement‐academic‐de‐credits‐1345662104687.html

Per al reconeixement d’una llengua estrangera quan és igual de la realitzada a 

les PAU:

Certificat presentat Crèdits que es reconeixen
B1 1,5 crèdits

B2.1 3 crèdits

B2 (First) 6 crèdits

C1.1 o superior 9 crèdits



Reconeixement de llengües
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Altres reconeixements d’idiomes: català nivell C2, llengua de signes o llengües vehicular 

d’altres comunitats autonomes (C2)

Reconeixement de la llengua estrangera quan és diferent a l’anglesa i diferent de la 

realitzada a les PAU

Per al reconeixement d’una llengua estrangera quan és diferent a l’anglesa i diferent de la 

realitzada a les PAU, pots reconèixer 3 crèdits per nivel més alt que presentis, amb un màxim de 12 

crèdits. Es reconeix des del primer nivell i de la manera següent:

A1 = 3 crèdits

A2= 6 crèdits

B1= 9 crèdits

B2 en endavant = 12 crèdits



Activitats amb reconeixement

La UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits acadèmics reconeguts en els 
estudis de grau. Si vols saber quines són totes les activitats que pots reconèixer 
enguany, consulta el llistat complet d'activitats amb reconeixement acadèmic.

Pots consultar totes les activitats reconegudes en qualsevol curs acadèmic si 
accedeixes al "Cercador d'activitats"

Màxim 6 crèdits
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Reconeixement representació 
estudiantil

Es poden reconèixer com a representant d'estudiants 2 crèdits ECTS per curs, durant tres 
cursos acadèmics (6 crèdits).

Perquè el reconeixement es faci efectiu es tindran en compte 15 hores per la vostra 
inscripció a “el Cens”, les hores que assistiu a la formació que ofereix la unitat de 
Dinamització Comunitària, i les hores de dedicació a les reunions de seguiment 
acadèmic de la vostra facultat. La unitat de Dinamització Comunitària i la Coordinació de 
titulació són qui acrediten aquest reconeixement.

El reconeixement s'ha de tramitar des de la gestió acadèmica de la facultat i es recomana que 
es faci durant els darrers cursos del grau.

https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil/elcens/faqs-
1345685294012.html
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https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos‐d‐estiu‐uab/uab‐barcelona‐summer‐school‐
1345750319049.html

UAB Summer School

La UAB Summer School està oberta a estudiants de grau i de postgrau, tant locals com
internacionals i a alumni de la UAB. Els estudiants de grau, internacionals i locals, han d’haver
cursat el primer any del grau o almenys el 50% de les assignatures del primer any. Així mateix, és
molt recomanable disposar d'un bon coneixement de la llengua vehicular.

Els estudiants de grau de la UAB poden matricular-se a un màxim de 12 ECTS, que equivalen a
dues assignatures, una per a cada període del programa, que podran ser reconegudes a

l’expedient de l’estudiant com a crèdits optatius de la titulació.
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Altres consideracions Grau INFERMERIA

Dels crèdits optatius podeu escollir cursar una de les 3 mencions que s’ofereixen:

 Infantil i Salut

 Vellesa i Salut

 Salut Mental al Llarg de la Vida

Per aconseguir la menció cal superar l’assignatura de pràctiques corresponent i les

assignatures que conformen la menció (total 30 crèdits).

O bé, no cursar una menció i escollir entre l’oferta d’assignatures optatives i realitzar les

pràctiques integrades o les pràctiques especifiques d’una de les mencions, sempre i quan

hi hagi places vacants.

Tingueu en compte que en el cas que curseu una menció no és possible reconèixer

crèdits d’idiomes o altres activitats.
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Altres consideracions Grau en Medicina

Cal superar un total de 30 crèdits optatius: 6 crèdits per curs acadèmic a

partir de 2n curs.

Dels crèdits optatius podeu escollir cursar una de les mencions que s’ofereixen.

Podeu consultar les assignatures optatives que conformem cada menció al

document següent: https://www.uab.cat/doc/oferta_assignatures_Medicina

Per aconseguir la menció cal superar un total de 18 crèdits.

En el cas de no cursar una menció es pot escollir entre l’oferta d’assignatures

optatives.
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Altres consideracions Grau en Fisioteràpia

Cal superar un total de 48 crèdits optatius, 12 crèdits a 3r curs i 36 crèdits a 4t curs.

Dels crèdits optatius podeu escollir cursar una de les 3 mencions que s’ofereixen:

 MENCIÓ EN APROFUNDIMENT EN FISIOTERÀPIA DE L’APARELL LOCOMOTOR

 MENCIÓ EN APROFUNDIMENT EN FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

 MENCIÓ EN APROFUNDIMENT EN FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA

Per aconseguir la menció cal superar 30 crèdits de l’oferta d’assignatures.

En el cas de no cursar una menció es pot escollir entre l’oferta d’assignatures optatives.



Assignació Unitat 
Docent Hospitalària
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Assignació Unitat Docent Hospitàlaria

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/assignacio-unitat-docent-grau-en-medicina-

1345836095385.html

A mitjans de febrer de 2022 s’iniciarà el procès per l’assignació de l’Unitat Docent hospitalària del 

Grau en Medicina.

La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

Grau en Medicina



MOLTES 
GRÀCIES
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