Criteris de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per efectuar
modificacions de matrícula:
AUTOMODIFICACIÓ DE MATRÍCULA
Pots portar a terme la teva modificació de matrícula en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat
de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat
ALUMNES
Matrícula i expedient: Automodificació de
matrícula
Requisits per a tramitar la sol·licitud
• Has de disposar de NIU i contrasenya de la UAB.
Dins d’aquest procés d’automodificació
1. Pots realitzar canvis en el nombre de crèdits, segons el període de modificacions:
• En el primer termini pots dur a terme modificacions que puguin comportar efectes
econòmics corresponents tant a assignatures del primer com del segon quadrimestre o
anuals.
• En el segon termini només podràs fer modificacions corresponents a assignatures que
s’imparteixin durant el segon quadrimestre i que no impliquin un increment econòmic.
No obstant això, els alumnes que s’han matriculat amb la condició de becari no poden ni
augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament poden realitzar canvis
d’assignatures el còmput final de les quals el nombre de crèdits sigui el mateix que la
matrícula inicial
2. Pots fer canvis de grups (en el cas dels alumnes dels Graus en Educació Primària i en Educació
Infantil només podreu fer canvis de grup en assignatures obligatòries i de formació bàsica
repetides).
3. Pots fer canvis de règim de permanència: matrícula a temps parcial passar-la a temps complet i
viceversa (d’acord amb els límits establerts per la normativa de règim de permanència)
4. Pots accedir tantes vegades com vulguis a fer una modificació de matrícula. I podràs seleccionar
l’assignatura / grup sempre que hi hagi places vacants.
5. A la primera automodificació de matrícula que finalitzis sortirà per defecte marcada la taxa de
“Modificacions/automodificació de matrícula”. Aquesta taxa només es cobrarà a la primera
modificació de matrícula. Si la taxa ja s’ha cobrat prèviament, et sortirà un missatge informatiu.
6. L’automodificació de matrícula l’hauràs de pagar sempre per domiciliació bancària.
7. En el cas que no estiguin informades les dades bancàries, sempre les podràs informar, però si les
dades ja consten informades, no les podràs modificar.
8. En finalitzar la modificació, se’t mostrarà l’import resultant d’aplicar la liquidació, inclosa la taxa
de modificació, si correspon.
No podreu utilitzar el servei d’automodificació de matrícula pels següents tipus de canvis o situacions
1. No podreu modificar les dades personals, ni les gratuïtats, ni el tipus de beca, ni els terminis de
pagament.
2. No podreu ni seleccionar, ni canviar ni donar de baixa cap taxa opcional ja que no t’apareixeran.
3. En el primer termini, els alumnes que hàgiu seleccionat el préstec AGAUR a la matrícula, no
podreu fer l’automodificació de matrícula.
4. No podreu fer modificacions que comportin l’incompliment de la normativa de matrícula, ni de la
normativa de règim de permanència de la UAB (excepte canvis de matrícula que comportin
passar del règim de temps parcial a temps complet i viceversa).
5. Els alumnes dels Graus en Educació Primària i en Educació Infantil no podreu utilitzar l’autoservei
per a canvis de grup d’assignatures obligatòries i de formació bàsica matriculades per primera
vegada.

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA PRESENCIAL
Criteris generals independentment del termini en què es sol·liciti
-Les modificacions només són per incidències.
-Han d'estar degudament justificades i documentades.
-S'han de lliurar dins del termini previst.
-Si no pots passar personalment per realitzar el tràmit pots autoritzar una altra persona perquè el faci
en nom teu.
-Les sol·licituds de modificació de matrícula es resoldran sense tenir en compte l'ordre d'entrada de
les mateixes.
-L'adjudicació de les places quedarà sotmesa a la capacitat dels grups de les assignatures o mòduls
sol·licitats.
-Els canvis d'assignatura o mòdul o l’ampliació de matrícula no es resoldran en el moment.
-Modalitat de pagament: per domiciliació bancària, a través del compte bancari on s’ha domiciliat el
pagament de la matrícula.
-D'acord amb el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de
serveis acadèmics a les universitats públiques per a cada curs acadèmic, es cobrarà una taxa per la
realització de modificacions de matrícula: ampliacions, canvis i/o anul·lacions d'assignatures.
La taxa de modificació de matrícula: només s’aplicarà una vegada en tot el curs acadèmic, en la
primera sol·licitud de modificació presentada per l’estudiant en la que no estigui exempt d’abonar-la.
No s’aplicarà la taxa de modificació de matrícula: canvis Alumnes programes d'intercanvi, canvis de
matrícula d’estudiants admesos a Minors, matriculació Treball fi d’estudis.
Criteris específics per al primer termini de modificacions
-En aquest termini es podrà demanar qualsevol tipus de modificació: anul·lació d’assignatures o
mòduls, canvi d’assignatures o mòduls, i/o ampliacions de matrícula, sempre i quan no s’incompleixin
els requisits establerts a la normativa de matrícula o de règim de permanència.
-Alumnat del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Infantil: en el cas que la vostra situació
personal hagi canviat i necessiteu sol·licitar un canvi de torn, podreu intentar-ho en aquest termini,
sempre i quan el canvi estigui motivat per les següents casuístiques i la capacitat del grup en el torn
sol·licitat ho permeti:
No es considerarà cap sol·licitud que no estigui degudament justificada:
(1) Raons laborals: cal acreditar-ho amb el contracte de treball (on consti quin és l’horari de la
feina) acompanyat de la vidal laboral, comunicació de contractació laboral a “los Servicios
Públicos de Empleo” o bé còpia de l’alta a la Seguretat Social (mod. TA2).
(2) Raons mèdiques (certificat expedit per un centre oficial –INSS o Hospital. El document ha
de justificar la conveniència d’estudiar en un determinat torn pels motius de salut que
s’hi recullen)
(3) Ser esportista d’elit (cal adjuntar fotocopia del BOE o del DOGC amb el nomenament)
-Alumnat del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Primària en anglès: en el cas que hagin
quedat places vacants a mencions de la titulació que necessiten preinscripció prèvia obligatòria, podreu
presentar la sol·licitud en aquest termini. Les sol·licituds es resoldran tenint en compte l’ordenació de
les sol·licituds per ordre de nota de l’expedient acadèmic.

Criteris específics per al segon termini de modificacions
-La modificació només pot afectar a assignatures o mòduls pròpiament del 2n. quadrimestre.
-En aquest termini només es podrà demanar: anul·lació o canvi d’assignatures o mòduls, que no
comporti un increment en el número de crèdits.
EXCEPCIONALMENT:
(1) en el cas d’alumnes de màster que tinguin pendent de matricular el treball fi màster, podran
demanar una ampliació de matrícula, sempre que compti amb el vist-i-plau del coordinador del
màster.
(2) En el cas d’alumnes de grau amb matrícula a temps parcial, que els hagués canviat la seva situació
i la puguin justificar degudament, podran demanar una ampliació de matrícula.

CALENDARI
-El podeu consultar al calendari administratiu de la Facultat i a l’apartat web de la Facultat d’informació
sobre el procediment de modificacions de matrícula.

A TENIR EN COMPTE
Devolució de l'import
La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables
a la UAB. No obstant això, si has anul·lat la matrícula perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés
Universitari (OOAU) t'ha adjudicat una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una
reassignació de places dins del procés de preinscripció, tens dret a la devolució, sempre i quan
presentis la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans del dia establert en el decret de preus, llevat de
l'import abonat en concepte de gestió de l'expedient acadèmic.
Tingues en compte
-Un cop concedida l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi
pots renunciar.
-Per anul·lar assignatures de formació bàsica o obligatòria has d'anul·lar també les assignatures noves
matriculades.
-Pel que fa a la permanència, l'anul·lació total de la matrícula equival a no haver-se matriculat.
-Si has anul·lat totalment la matrícula, només se't reserva plaça per al curs següent sempre que hagis
fet efectiu l’import de la matrícula. Aquest benefici només s'aplica als estudiants de nou ingrés a la
UAB i només una única vegada.
-La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol
de les beques ofertes o gestionades per la UAB.
Bellaterra, 1 de setembre del 2020

