L’automatrícula
_Sessió informativa_

_Abans de la matrícula
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Consulta el pla d’estudis de la titulació

Grau en
Educació
Primària

Grau en
Pedagogia
Grau en
Educació
Infantil
Grau en
Educació
Social

Grau en
Educació
Primària
en anglès

Doble Grau
en
Educació
Infantil +
Primària
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Prepara el teu horari
Els horaris es poden consultar:
Al web de la Facultat
Al mòdul de consulta d’horaris

Consulta també les guies docents (algunes assignatures tenen
requisits que cal tenir en compte abans de la matrícula)

Si ets estudiant del Grau d’Educació Primària o del Grau
d’Educació Infantil, hauràs de matricular el grup assignat en les
assignatures matriculades per primer cop. Les assignatures
repetides pots matricular-les en altres grups de la titulació.
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Consulta els avisos i la informació del web

_Règim de permanència ►
_Citacions de matrícula ►
_Recollida de documentació (carpeta, agenda, ...) ►
_Beques

►

_Préstec AGAUR

►
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Beques

Beques de caràcter general per a estudiants que cursin
estudis postobligatoris
(excepte estudiants del País Basc)
Beques Equitat
Informació:
web de la UAB
web de l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

web del Ministeri d’Educació

_Matricular-se com a becari/ària
Cal:
1. Complir requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del curs
2020-2021
2. Haver estat becari el curs 2019-2020 o bé presentar l’Acreditació de caràcter econòmic
a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus
públics dels serveis acadèmics (procediment MATRC) que cal sol·licitar a l’AGAUR

!

Tingues en compte:
_Per mantenir la gratuïtat de becari provisional és obligatori sol·licitar la beca de caràcter
general del Ministeri d’Educació.
_Un cop l'AGAUR o el Ministeri proposen la beca com a denegada, es procedeix al
cobrament de la matrícula d’acord amb la normativa de la UAB, al número de compte que
has facilitat a la teva gestió acadèmica. En aquests casos la UAB t’avisarà amb antelació per
correu electrònic.
_La presentació d’al·legacions o recursos no eximeix de fer el pagament de la matrícula.
_Per concedir-te la beca definitivament has de complir els requisits de la convocatoria 20202021 per la qual cosa el fet que t’hagis pogut o no matricular com a becari condicional no
determinarà el resultat final de la sol·licitud.
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Gratuïtats i/o descomptes a la matrícula
_Títol de família nombrosa
Revisa la vigència de document abans de la data de matrícula. Si s’ha
renovat des de la darrera matrícula cal que portis a la Gestió
Acadèmica el nou carnet.

_Discapacitat
Si el certificat té validesa indefinida i ja consta a l’expedient, no cal
que el tornis a portar.
Si s’ha renovat des de la darrera matrícula caldrà portar el nou
certificat a la Gestió Acadèmica

_Víctimes de terrorisme
La validesa és indefinida. Si ja l’has presentat en cursos anteriors, no
caldrà que el tornis a portar

_Víctimes de violència masclista
Cal que comprovis la documentació que ho acredita i els terminis de
validesa aquí. Si el document que hi ha al teu expedient ja no és
vigent, caldrà que portis un altre de vàlid a la Gestió Acadèmica
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El règim de permanència de la UAB

Crèdits de
matrícula

Dedicació
completa

Dedicació
parcial

Mínim primera

60

30

Mínim resta

42

24

Màxim

78

42

4+3

(4*2)+3

Anys de permanència
Matrícules per
assignatura

Ordinàries

3

Extraordinàries

1

Mínim de crèdits a superar
Assignatures noves
Requisits de
matrícula

30 els dos primers cursos
Matrícula FB i OB no superades

Segon curs

Superat mínim 12 crèdits de 1r

Tercer curs

Superat mín. 60 crèdits de 1r i/o 2n

Quart curs

Superat 1r curs + 60 crèdits de 2n i/o 3r

TFG

Superat 160 crèdits

La matrícula

1

Pràctiques
_Les pràctiques externes curriculars s’han de matricular el curs
acadèmic en què es realitzaran, com qualsevol altra assignatura,
excepte que se’n vulgui demanar el reconeixement per experiència
professional
_Si la matrícula inclou un Pràcticum, serà obligatori contractar
l’assegurança complementària
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Intercanvis
_Cal incloure a la matrícula totes les assignatures que es cursaran a
la universitat de destí
_Caldrà contractar l’assegurança complementària de mobilitat
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Grups plens

Assignatures obligatòries o de formació bàsica
En aquest cas, s’ampliaran les places del grup perquè puguis
matricular-la. Caldrà:
_No gravar la matrícula
_Contactar amb la Gestió Acadèmica

Assignatures optatives
_Les places són limitades i no s’ampliaran. Caldrà escollir una altra
assignatura
_ En el període d’automodificació de la matrícula podràs intentar
canviar-les si hi ha hagut anul·lacions.
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Dades econòmiques

_Aplicació descompte
Caldrà que tinguis actualitzada la informació del certificat corresponent vigent

_Tipus de beca
_Sense beca
_Règim general/Mobilitat

_Opcions de pagament
_Pagament únic

_Pagament fraccionat
(3 terminis)

Estudiants becaris o amb gratuïtat que
només paguen taxes,
Estudiants que paguen la matrícula i
prefereixen aquesta opció
Cobrament al juliol/setembre

Calendari de pagaments:
1r: juliol/setembre
taxes + 30% crèdits
2n: a partir 15/11/2020
30% crèdits
3r: a partir 20/12/2020
40% crèdits

_Forma de pagament

Domiciliació bancària
Si modifiques les dades bancàries respecte de l’any anterior, caldrà
que portis la nova autorització SEPA de domiciliació a la Gestió
Acadèmica

Préstec AGAUR
Atenció! No és una beca
Es contracta un préstec amb una entitat financera
Contacten amb l’estudiant a partir de l’octubre
Informació al web de l’AGAUR

_Recàrrecs
Matrícula repetida
Núm. matrícula

Preu del crèdit
(2020-2021)

1a

17,69

2a

21,85

3a

47,34

4a

65,55

Segons ensenyaments universitaris i successius
S’aplica un coeficient de l’1,4 al preu del crèdit
Excepcions: títol en centres no coberts pel sistema públic de finançament,
estudiants amb discapacitat del 33% o superior, víctimes d’actes terroristes,
víctimes de violència de gènere.

Després de la matrícula_
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Modificacions / anul·lacions de la matrícula

_Modificacions
Taxa de modificació: 27,27€
_1r període

14 set - 20 oct
2020

canvis, ampliacions i/o
anul·lacions d’assignatures

_Període
Extraordinari

1 – 11 des
2020

pràctiques del segon
quadrimestre

_2n període

1 – 26 feb
2021

canvis i anul·lacions
d’assignatures del segon
quadrimestre

_Anul·lacions
Data límit: 4 nov 2020
No comporta la devolució dels imports abonats (excepte motius mèdics, que
comporten devolució crèdits matriculats, o causes imputables a la UAB)
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Impagament de la matrícula
L’impagament de la matrícula i/o la incorporació de 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
Un cop retornat un rebut, caldrà dirigir-se a la Gestió Acadèmica de la
Facultat per fer el pagament.

Recàrrecs:
Temps desde
devolució rebut

Recàrrec sobre
import pendent

Despeses
bancàries
devolució

_Fins 3 mesos

+7%

+0,6%

_De 3 a 6 mesos

+11%

+0,6%

_Més 6 mesos

+15%

+0,6%
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Dades bancàries

Si has de modificar el compte bancari de matrícula, hauràs de
presentar el document SEPA de domiciliació de dèbit directe, signat,
a la gestió acadèmica del centre informant que és per a la modificació
del compte de matrícula per als rebuts que encara restin per cobrar,
possibles modificacions de matrícula o futures matrícules.

Gestió Acadèmica
ga.c.educació@uab.cat

