SESSIONS INFORMATIVES
ALUMNES NOU ACCÉS
FACULTAT DE CIÈNCIES

Enllaç a la Sessió informativa de matrícula

Gestió Acadèmica Ciències – Juliol 2021
ga.ciencies@uab.cat

1. Circuit de matriculació:
• Agenda

• Guia de l’estudiant de la Facultat de Ciències
• Instruccions de Matrícula
• Carpeta de matrícula (a recollir en l’SLIPI del centre)

2. Horaris:
• Podeu consultar els horaris del centre al següent link:

Horaris i exàmens
• Tots els horaris són provisionals. Poden produir-se modificacions al llarg
del curs per motius acadèmics, logístics o administratius.

3. Procediment de matrícula:
• Primera assignació (13 de juliol): La matrícula es farà per citacions
horàries entre els dies 15 i 20 de juliol
•

Si a la primera assignació de places ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat entre la 2a i la 8a preferència
pots convertir-la, mitjançant el tràmit "Assignació definitiva", en 1a preferència. Això significa que vols
matricular-te definitivament en la preferència assignada i renuncies a les preferències anteriors. Aquest
tràmit es fa al portal d'accés a la universitat. Dates 14.07.2021 - 18.07.2021

• Segona assignació (26 de juliol): La matrícula es farà per citacions
horàries entre els dies 27 i 29 de juliol
•

Si a la segona assignació de places de la convocatòria de juny ets assignat a un centre d’estudi sol·licitat entre
la 2a i la 8a preferència, o bé no ets assignat a cap de les preferències sol·licitades, i vols continuar en el
procés de reassignació de places per millorar la teva assignació, has de fer el tràmit “Continuar en el procés
de reassignació de places” al portal d'accés a la universitat. Dates 26.07.2021 – 27.08.2021

L'estudiant haurà de matricular-se en les dates assenyalades. Si no ha fa, perdrà la plaça assignada.

4. Crèdits a matricular:
• Els estudiants de nou accés amb dedicació a temps complert, han de
matricular 60 crèdits. Els alumnes dels dobles graus poden matricular els
crèdits de primer curs.
• Els estudiants de nou accés amb dedicació a temps parcial, han de
matricular un mínim de 30 crèdits.

5. Matricula de 1r curs:
• Un cop hagis estat admès a la UAB, has de fer la matrícula online del teu
grau el dia i hora que et correspongui.
• Fer la matrícula online és fàcil. A continuació t’ho expliquem pas a pas
per fer-te una idea ràpida. Consulta, també, la informació que trobaràs a
la fitxa del teu grau per conèixer el detall de quan i com has de fer la
matrícula a la teva facultat o escola.

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
1. Vols reconèixer crèdits de CFGS o d'altres estudis universitaris?

En cas que vulguis reconèixer crèdits ja superats, has de consultar la
informació relacionada a la fitxa del teu grau.
Allà hi trobaràs si, abans d'iniciar la matrícula online, cal que facis
algun tràmit de reconeixement previ de manera presencial o online.

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
2. Prepara la documentació:

Si has de trametre documentació de gratuïtat pots fer-ho a través del
formulari Documentació matrícula
Consulta aquí de quines gratuïtats o descomptes et pots beneficiar i
quina documentació cal aportar en cada cas.
Si tens dubtes, contacta amb la gestió acadèmica del centre
(ga.ciencies@uab.cat).

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
3. Crea la paraula de pas per al NIU:

La UAB t’ha assignat un NIU que necessitaràs per matricular-te.
El NIU és el teu número d’identificació personal de la UAB. Et permetrà
accedir a serveis, com el campus virtual o l’email de la UAB, i el
necessitaràs per fer la matrícula.
Clica al següent enllaç per tal de conèixer-lo i crear la contrasenya, una
vegada hagis rebut el correu electrònic de benvinguda de la UAB:
Assignació de la paraula de pas a estudiants de nou accés.

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
4. Quan pots fer la matrícula online?

Consulta a la fitxa del teu grau el dia i hora a partir del que pots fer la
matricula online i fins quan tens de termini.
És molt important que facis la matrícula en el dia i hora que t’ha estat
assignat. Si tens qualsevol dubte, contacta amb la gestió acadèmica del
centre (ga.ciencies@uab.cat).

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
5. Prepara el pagament:

El pagament de la matrícula és sempre per domiciliació bancària i es
pot pagar en tres terminis si ho indiques, a partir del dia següent a la
formalització de la matrícula.
Pots consultar més informació a les modalitats de pagament.
Calcula l'import de la teva matrícula i dels terminis amb el simulador de
matrícula.

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
6. Fes la matrícula online
Accedeix a l'aplicació d'Automatrícula d'estudiants de nou accés, amb
el teu NIU i la teva paraula de pas, el dia i hora que se t'indica a la fitxa
del teu grau.
Per a més informació consulta el manual de matrícula online.

5. Matricula de 1r curs, pas a pas:
7. Tens dubtes ??

Consulta el manual de matrícula online i amplia informació a l’apartat
de preguntes freqüents.
Contacta’ns a l’InfoUAB si tens dubtes generals sobre la matrícula, o
amb la gestió acadèmica del centre si són dubtes particulars sobre el
procés per fer la matrícula del teu grau.
Tens alguna incidència tècnica? Contacta amb el Centre d’Assistència i
Suport (CAS) de la UAB.
Aquí tens tots els telèfons i emails de suport a la matrícula.

6. Documentació a aportar:
•

Document d'identitat:
•
•
•

•

Estudiants amb DNI: no cal que el trametin. Només serà necessari per identificar-se en els
tràmits presencials.
Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la
Gestió acadèmica l'original del passaport o del NIE o bé enviar una fotocòpia compulsada
per correu postal.
Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a
la Gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE vigent, o bé enviar una fotocòpia
compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i
la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el
document.
Els estudiants estrangers amb residència en algun país de la Unió Europea han de
trametre el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic.

6. Documentació a aportar:
•

Ordre de domiciliació directa – SEPA: Cal enviar-ho mitjançant el formulari
corresponent Documentació SEPA

•

Assegurança sanitària: només els alumnes que tenen 28 anys o més
hauran de presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi
l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui
vàlida a l'Estat espanyol.

6. Documentació a aportar:
•

Document acreditatiu d'accés als estudis, segons via d’accés:
Via d’accés

Documentació a aportar

PAU i assimilats
Títol Tècnic Superior FP; d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu
superior i assimilats
Prova d’accés majors 25
No cal presentar cap documentació.
Prova d’accés majors 45
Estudis universitaris iniciats amb plaça en uns altres estudis per
preinscripció
Estudiants de la Unió Europea i d'altres estats amb acords
PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma
Sol·licitud del trasllat d’expedient de les PAU
Certificat de la universitat d’origen amb via d’accés a la
universitat i la qualificació corresponent.
Estudiants admesos per canvi d’estudis o convalidació d’estudis
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat
espanyol).
Titulats universitaris i assimilats

Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.

7. Bonificacions i Gratuïtats de Matrícula:
•

Document acreditatiu de bonificacions i Gratuïtats:
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2021-2022
Matrícula d’honor de batxillerat

Família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya

Documentació acreditativa
Certificat de notes on consti la MH. (Si l'has obtingut en un centre de Catalunya no cal
que aportis cap document)
Aquesta gratuïtat no s’aplica en MH obtinguda en un Cicle Formatiu de Grau Superior
No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent, disposes de 10 dies per tramitar-lo i
informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Si en el moment de la matrícula no tens vigent, disposes de 10 dies per tramitar-lo i
informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Persones amb discapacitat
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges)
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i
també els seus fills dependents)

Un dels següents documents acreditatius*
Resolució administrativa.
Fills dependents fins als 21 any: llibre de família
Fills de més de 21 anys: certificat de convivència
Un dels següents documents acreditatius*

* Podeu consultar els documents al següent link

8. Beques i ajuts:
Supòsits vigents durant el curs
acadèmic 2021-2022

Documentació acreditativa

Beca de règim general per a
estudis universitaris (Beca
Ministeri)

Cal que presentar la solicitud a la página del AGAUR.
Per poder gaudir de la condició de becari/a condicional en matricular-te i no
abonar els preus fixats a la matrícula, cal que compleixis els requisits
acadèmics de la convocatòria de beques i haver obtingut una beca el curs
2020-2021 o bé haver tramitat l’acreditació econòmica.
Pots sol·licitar la teva acreditació per al curs 2021-2022 a la web de l’AGAUR.

Beca equitat

Cal que presentar la solicitud a la página del AGAUR.
La reducció s'aplica una vegada resolta la convocatòria, abans del termini
del cobrament del tercer pagament.

Si la teva beca es denegada, amb independència de poder interposar un recurs, l’import de la matrícula
serà domiciliat al teu compte en un únic pagament a partir de la data de resolució.

9. Preu del crèdit:
•

Podeu accedir al simulador de preus al següent link:

https://www.uab.cat/simulador-matricula/index.html?lang=ca

10. Pagament de la matrícula:
•

El pagament de la matrícula serà:
• Per domiciliació bancària. Es podrà fer:
• En un únic termini (al fer la matrícula)
• En tres terminis (matrícula, novembre i finals de desembre)
Conseqüències de l’impagament de la matrícula
•

Mitjançant la contractació d’un préstec, però també caldrà tenir el
pagament domiciliat.
https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-PrestecAGAUR

11. Règim de permanència:
•

•
•

Els alumnes de primer curs, quan finalitzin el curs acadèmic corresponent a
la segona matrícula, hauran d’haver superat un total de 30 crèdits per
poder continuar els mateixos estudis (a efecte d’aquest còmput, no es
consideren ni els crèdits convalidats ni reconeguts)
Per a superar una assignatura, l’estudiant té dret a tres matrícules i, una
vegada esgotades, pot sol·licitar una d’extraordinària.
El preu de l’assignatura incrementa cada vegada que es torna a matricular:
Grau, preu del crèdit

1ra matrícula 2na matricula

3ra matrícula

4rta matrícula

Coeficient estructura B

25,04 €

30,93 €

67 €

92,78 €

Coeficient estructura C

27,67 €

34,17

74,05 €

102,52 €

12. Targeta Estudiant UAB:
•

Dóna accés lliure a diferents serveis de la Universitat i és vàlida per 7 anys.

• Com s'obté?
Quan comencis el curs, en el mes de setembre, podràs tramitar el teu carnet
d'estudiant en diversos punts del Campus de Bellaterra i te'l podràs dur de
manera immediata. Més endavant t'informarem dels punts habilitats, horaris i
llocs on et podràs adreçar.

13. Alumnes amb necessitats especials:
El PIUNE és un Servei d’atenció a la discapacitat i a les necessitats educatives
específiques pels estudiants de la UAB.
Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb
trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals. Treballa en quatre àrees:
• Unitat pedagògica: avaluació necessitats educatives, tutories i seguiment individualitzat.
Mediació amb professorat.
• Unitat tecnològica: recursos educatius que possibiliten el seguiment de les classes.
• Mobilitat: transport adaptat i acompanyaments a peu pel Campus.
• Orientació i inserció laboral: programa UABImpuls per a facilitar la inserció al mercat laboral.
Podeu contactar a: fas.piune@uab.cat o a la Plaça Cívica UAB. Descarrega't el tríptic informatiu del PIUNE

14. En el moment de fer la matrícula:
En el moment de fer la matrícula, marca pel 0,7%

15. Tràmits en línia
• A la UAB es poden fer els tràmits telemàtics amb els sistemes
d'identificació
• Un certificat digital és l'equivalent electrònic d'un document
d'identitat i s'acostuma a utilitzar per:
• Autenticar la vostra identitat per fer un tràmit en línia.
• Signar digitalment un document o un correu electrònics.
Podeu consultar els certificats admesos i com demanar-los al següent link:
Certificats digitals reconeguts a la UAB

16. Cursos propedèutics:
• Adreçats als estudiants admesos a les titulacions de Grau del curs 2021-22.

• No és obligatori cursar-los.
• La matrícula dels cursos és del 15 al 29 de juliol. Oferim els següents:
•
•
•
•

Física per a científics (15 hores)
Matemàtiques per a científics (15 hores)
Matemàtiques per a físics i matemàtics (20 hores)
Química per a científics (15 hores)

Els cursos es faran de l’ 1 al 10 de setembre. Podeu consultar la fitxa del
curs al següent link: cursos propedèutics 2021-22

17. Accés per CFGS:
• Els alumnes que hagin accedit a la Universitat per les vies 4 i 8 i que hagin
cursat els següents Cicles Formatius de Grau Superior, podran demanar el
reconeixement de crèdits: Taula de reconeixement d'estudis entre

CFGS i estudis UAB

• Mes informació a Reconeixement CFGS

18. Cita prèvia:
• Per ser atès a la Gestió Acadèmica de Ciències personalment, cal reservar
dia i hora.
• Podeu demanar cita prèvia als següents Links:
• Cita prèvia - Gestió Acadèmica

• Cita prèvia – Oficina d’Intercanvis

19. Plànol del Campus:
Plaça Cívica – Ferrocarrils
Generalitat

Facultat de Ciències i
Biociències
Estació de Renfe i
autobusos connexió UAB

20. Plànol de la Facultat:
• Podeu accedir al plànol al següent enllaç:
Plànol de la facultat de Ciències

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA
ga.ciencies@uab.cat
93 581 22 80

