SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA DE MÀSTER UNIVERSITARI
2020/2021
FACULTAT: Ciències de l’Educació
MÀSTER: Formació del professorat d’educació secundària-Especialitat Matemàtiques
DNI/Passaport

PLA D’ESTUDIS: 1459

Sexe (M = masculí / F = femení)

Cognoms

Nom

Adreça familiar
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça durant el curs
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça electrònica UAB

Telèfon mòbil

Data de naixement

Lloc de naixement

Codi postal del lloc de naixement

Nacionalitat

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?

Sí

Pagament ajornat

Sí

No

Classe de liquidació:

Becari/ària (*)

Sí

No

0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semi gratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
90. Gratuïta: discapacitat
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària o amb
targeta de crèdit o dèbit. Cal lliurar les dades bancàries a la
Gestió Acadèmica si no s’ha fet amb anterioritat. Els becaris
poden ajornar el pagament.
* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri

No

Cal presentar el document acreditatiu de gratuïtat o descompte a
la Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula.

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)
Vull abonar-me al SAF des de la matrícula acadèmica fins
el 20/09/2021 pagant 275 €.
Aquest preu pot arribar a representar fins un 40 % de descompte
sobre el
Sipreu habitual per als i les estudiants de la UAB.
Has de passar pel taulell d’atenció al públic del SAF amb l’original i
una còpia del comprovant de matrícula acadèmica per poder accedir
als serveis o per comunicar el canvi de quota en cas d’estar ja
abonat/da al servei.

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

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

Facultat: Ciències de l’Educació
Titulació: Formació del professorat d’educació secundària
Pla d’estudis: 1459 Especialitat de Matemàtiques

AVIS IMPORTANT: És obligatori contractar l’assegurança complementària en el moment de fer la matrícula
en el cas de que seleccionis el mòdul de pràcticum

Assenyaleu amb una “X”, les assignatures de les quals us matriculeu.

X

Codi

Assignatura

Crèdits
ECTS
Grup

Q*

Mòduls obligatoris
43193

Treball Fi de Màster

6

2

44296

Complements de formació disciplinar en
matemàtiques

10

A

43195

Ensenyament i Aprenentatge de les
Matemàtiques

12

A

43196

Formació Psicopedagògica i Social

12

A

44297

Innovació i iniciació a la investigació en
educació matemàtica

6

A

43198

Pràcticum

14

A

*Llegenda:
Q: quadrimestre
A: anual

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ______________________________

Signatura del coordinador o tutor
del màster

Signatura de l’alumne/a

