Grau en Educació Social
Grau en Educació Primària (anglès)
Grau en Pedagogia
Doble grau d’Educació Primària i Educació Infantil

Informacions pràctiques per a la matrícula de primer curs
Alumnat que no podeu fer directament l’automatrícula
Si us trobeu en algun dels col·lectius recollits a continuació seguiu les indicacions que us
facilitem:
A/ Alumnat amb descompte o gratuïtat a la matrícula: membres de famílies nombroses
de fora de Catalunya, alumnat amb matrícula d’honor de Batxillerat de fora de Catalunya,
discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes, víctimes de violència
masclista en l’àmbit de la parella, alumnes amb Premi Argó: per tal que us pugui ser
aplicada aquesta gratuïtat a la matrícula heu de fer arribar la documentació que acredita la
gratuïtat mitjançant el següent formulari, com a màxim durant les 48 hores anteriors a la data
de matrícula.
La Gestió Acadèmica mantindrà de manera provisional aquesta gratuïtat al vostre expedient
i us informarà per tal que pugueu formalitzar l’automatrícula.
B/ Alumnes amb accés per canvi d’estudis (procedents de preinscripció universitària):
1. Si tens estudis de grau iniciats o finalitzats a la Facultat i accedeixes a uns altres
estudis per preinscripció universitària cal que facis una sol·licitud de reconeixement i
transferència de crèdits abans de la matrícula, a través del registre electrònic de la
UAB (en l’opció de sol·licitud genèrica), adjuntant-hi aquest formulari adjunt de dades
emplenat i el comprovant d’haver fet el pagament de la taxa de reconeixement i
transferència, com a molt tard el dia 20-07-2022 (per a estudiants assignats en 1a
preferència o amb assignació definitiva) i com a molt tard el 28-07-2022 (per a
estudiants de 2a assignació). Aquesta sol·licitud suposarà la reserva de la teva plaça
i una vegada es resolgui el reconeixement t’informarem de com hauràs de formalitzar
la matrícula. Si no la rebem en el termini indicat, s’entendrà que renuncies a la plaça,
que s’assignarà a una altra persona.
2. Si tens estudis de grau iniciats o finalitzats en una altra Facultat i/o universitat, tant si
es tracta dels mateixos estudis que cursaràs a la Facultat com si es tracta d’estudis
diferents, has de fer l’automatrícula en el dia que se t’hagi assignat (en cas contrari
perdràs la plaça). Després de la matrícula podràs demanar el reconeixement i/o
transferència de crèdits dels estudis previs. Una vegada es resolgui el reconeixement
farem una modificació de la matrícula, si s’escau.

C/ Alumnes matriculats en el present curs 2022-2023 en altres estudis a la UAB i que
han obtingut plaça en els nous per reassignació de plaça: els estudiants que hagueu fet
la matrícula en uns altres estudis de la Universitat i que heu estat reassignats a aquest Grau,
heu de fer, prèviament a la matrícula d'aquests nous estudis, el tràmit de sol·licitud
d'anul·lació de la matrícula de l'altre grau. En la sol·licitud cal que especifiqueu que el motiu
és la reassignació de plaça en el procés de preinscripció. Cal que ho feu a través del registre
electrònic de la UAB (opció de sol·licitud genèrica) no més tard del dia 6 de setembre de
2022. En la nova matrícula es compensaran els pagaments que ja s'hagin fet en l'anul·lada.

Pèrdua de plaça
En cas que no respecteu el termini assignat per a formalitzar la matrícula perdreu la plaça.

Com procedir en cas d’incidència de connexió a l’automatrícula
Primer: consulta en aquesta pàgina si hi ha publicat algun avís d’incidència general i amb
informació sobre com procedir. Aquest serà el punt a través del qual us informarem.
Segon: en cas que no hi hagi cap avís d’incidència publicat, comunica-la de manera
immediata a la Gestió Acadèmica a través del correu electrònic (ga.c.educacio@uab.cat).
Per adreçar-te a nosaltres utilitza sempre l’adreça de correu electrònic que vas informar a
preinscripció universitària.
La Gestió Acadèmica conforme rebi les incidències les analitzarà i donarà resposta en un
termini màxim de 24 o 36 hores.

Règim de permanència
El règim de permanència de la UAB estableix determinades normes respecte del mínim i
màxim de crèdits de matrícula, el màxim d’anys de permanència per finalitzar els estudis, i
altres.
(+ informació)

Dates de matrícula
Estudiants assignats en 1a preferència
Data: entre el 15 i el 20 de juliol de 2022. El dia 14 de juliol, a partir de les 15 h., podreu
consultar el llistat amb el dia i hora assignats a cada alumne a partir del qual podreu accedir
lliurement a la vostra automatrícula.
Estudiants assignats: reclamacions i Assignació definitiva
Data: 20 de juliol de 2022. El dia 19 de juliol a partir de les 15 h. podreu consultar el llistat
amb el dia i hora assignats a cada alumne a partir del qual podreu accedir lliurement a la
vostra automatrícula.
Estudiants de la 2a assignació
Data: entre el 26 i el 28 de juliol de 2022. El dia 25 de juliol, a partir de les 13 h. podreu

consultar el llistat amb el dia i hora assignats a cada alumne a partir del qual podreu accedir
lliurement a la vostra automatrícula.
Estudiants de la 1a reassignació i reclamacions de la 2a assignació
Data: 6 de setembre de 2022. El dia 2 de setembre, a partir de les 15 h. podreu consultar el
llistat amb el dia i hora assignats a cada alumne a partir del qual podreu accedir lliurement a
la vostra automatrícula.
El torn assignat serà el de tarda, ja que les places en el torn de matí queden totes cobertes
amb els alumnes assignats en 1a preferència.

Targeta d’estudiant
La targeta de la UAB és una eina d'identificació i d'acreditació única per als membres de la
comunitat universitària, que et dona accés lliure als diferents serveis de la Universitat. La
targeta és vàlida per un període de set anys.
Tens l'opció de fer la sol·licitud de la targeta universitària amb aquest formulari. Cal que
tinguis en compte que, si tries aquesta opció, la targeta arribarà al teu domicili al cap de tres
setmanes. Quan rebis la targeta n'has de gestionar l'activació en aquest enllaç.

Modificacions i/o anul·lacions
En el cas que hagis de fer alguna modificació de matrícula o que vulguis anul·lar-la, informa’t
de les condicions, els terminis i les conseqüències.

Impagament
En el cas que es produeixi l’impagament d’algun dels imports de la matrícula, informa’t de
les conseqüències de l’impagament.

Entrega i revisió de la documentació de matrícula
Documentació de matrícula.
Haureu de reservar cita prèvia a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB on l’haureu de lliurar.

Acollida d'estudiants i inici de curs
El procés d’acollida de la facultat als estudiants de primer curs es desenvolupa en dues
fases, l’assistència és obligatòria:
1. Fase inicial, que es duu a terme els primers dies del curs acadèmic (5, 6 i/o 8 de setembre
de 2022): podeu consultar el contingut així com l'horari de les sessions d'acollida al portal
web de la Facultat en el següent enllaç.

Informació important a tenir en compte en el següent enllaç
2. Fase de seguiment, que es realitza durant tot el curs, completant les informacions ja
donades i ampliant-les amb accions formatives complementàries

Horari de la Gestió Acadèmica
Si has de contactar amb la Gestió Acadèmica tingues en compte que no podràs fer-ho fins al
mes de setembre. Pots consultar les nostres dades de contacte aquí

