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Gestió acadèmica
(Campus de Sabadell)

Documentació de matrícula alumnes de nou accés 2020/2021
Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:
Per poder-se aplicar, caldrà que abans del dia 1 de setembre, facis arribar al correu
documentacio.matricula.sabadell@uab.cat la següent documentació:
Documentació que s’ha de fer arribar a la gestió
acadèmica ABANS de l’01/09/20 a
documentacio.matricula.sabadell@uab.cat
Bonificació o Gratuïtats en el preu de matrícula
• Famílies Nombroses
• Matrícula d’Honor de Batxillerat
• Persones amb discapacitat
• Víctimes d’actes terroristes (també els seus fills i
cònjuges)
• Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella
(també els seus fills dependents)

Credencial becari
• Si el curs anterior vas gaudir de beca tant en estudis
de Batxillerat com en una altra Universitat
• Si has sol·licitat i ja tens l’acreditació econòmica
favorable

Envia la documentació acreditativa que dóna dret a la
bonificació o descompte en format PDF
A l’assumpte posa Gratuïtat Matrícula Nou Accés i el tipus (FN,
MH,...)
Si no l’heu renovat o la teniu per primera vegada, et
recomanem que posis a pagaments fraccionat en 3 terminis i
quan lliuris la documentació, si està vigent el dia 9/9/2020 es
regularitzaran els pagaments.
Envia la documentació acreditativa en format PDF
A l’assumpte posa Credencial Becari Nou accés
Si et matricules sense la condició de becari i et cobren la
matrícula i arriba més tard l'acreditació favorable, no et
podrem modificar la matrícula, hauràs de pagar i si et
concedeixen la beca et tornaran els diners (recorda demanar les
dues, equitat i general)

Has de fer-nos arribar la
documentació físicament a la gestió
acadèmica?
Quina i terminis.
• original i fotocopia
• abans del 6/11/20
No caldrà en cas de FN i MH de Batxillerat de
Catalunya si ja l’has utilitzat per inscriure’t a
les PAU.

Recorda que has de fer la sol·licitud de la beca
en el seu portal corresponent:
• Beca EQUITAT
• Beca RÈGIM GENERAL

Si us plau, fes arribar la teva documentació per correu electrònic a documentació.matricula.sabadell@uab.cat i indica’ns:
• L’assumpte: “Gratuïtat Matrícula Nou Accés” i el tipus (FN, MH,...) o bé “Credencial Becari Nou accés”
• El teu Nom i el teu DNI
• A quin grau accedeixes

I M P O R T A N T : LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA SOL·LICITADA, L’HAURÀS DE PRESENTAR A LA GESTIÓ ACADÈMICA ABANS
DEL 15/12. POTS CONSULTAR QUINA I COM EN AQUEST ENLLAÇ

