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Universitas docentium et discentium
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Dates a recordar

Inici del
Curs
Nou Accés
Dilluns, 28
de setembre
de 2020

Sessió d’Acollida*
Divendres, 25 de
setembre
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Sessió acadèmica d‘acollida*
Títols

Història
Ciències de l’Antiguitat
Arqueologia
Estudis de Llengua i Literatura Espanyoles
Estudis de Filologia Catalana
Estudis Anglesos
Estudis Francesos
Estudis Combinats de Filologia
Història de l’Art
Musicologia
Filosofia
Humanitats
Estudis socioculturals de gènere
Antropologia Social i Cultural
Geografia

Horari

Ponent

09:30 a 10:30

Prof. Òscar Jané

10:30 a 11:30

Prof. Lluís Cabré

11:30 a 12:30

Profa. Rosa Ma.
Gutiérrez

12:30 a 13:30

Profa. Montserrat Clua

6

Curs on line d’introducció a l’ús i als serveis de la Biblioteca d’Humanitats
Dies: 29, 30 de setembre i 1 d’octubre
Horari: 16:30 a 17:15
Duració: 45 minuts
Inscripció: formulari enviat a partir del dilluns 14 de setembre
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Informació Acadèmica
Sessió de Benvinguda
Curs 2020-2021
Facultat Filosofia i Lletres
Gestor Acadèmic: Sr. José A. Bonilla

8

Tingueu en compte
• Si no us han assignat la primera opció, podreu matricular-vos de la
que us han assignat, sempre que activéssiu l’Assignació definitiva
en el web de Preinscripció Universitària (Accesnet), entre el 6 i el 10
d’agost. La nova llista sortirà el 9 de setembre i la vostra matrícula
(automatrícula online) serà el dia 10 de setembre.
• La matrícula de la segona assignació serà online entre els dies 21 i
23 de setembre. Si voleu esperar millorar la vostra assignació
haureu d’indicar en el web de Preinscripció Universitària (Accesnet)
entre el 18 i el 23 de setembre (ambdós inclosos) que voleu
Continuar en el procés de reassignació. No obstant això, haureu
de matricular-vos dels estudis assignats si no voleu perdre la
plaça assignada inicialment.
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Tingueu en compte també...
Matrícula primer curs a temps
complet
Matrícula primer curs a temps parcial

60 crèdits
30-42 crèdits

Crèdits que cal superar en les 2
primeres matrícules succesives

30 crèdits

Convocatòries per assignatura
(nombre de matrícules per poder
superar una assignatura)
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Convocatòries per curs acadèmic

1

És important que consultis la normativa de permanència
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Com serà la matrícula?

Enguany la matrícula serà Online.
1.

En aquest enllaç trobareu els passos a seguir.

2.

I aquí trobareu la vostra cita de matrícula (necessitareu NIU i password per
accedir-hi. En aquest enllaç us indiquem com aconseguir-lo).

3.

Un cop tingueu el NIU i el password, i abans (o després) de la matrícula heu de
fer obligatòriament i abans del 24 de setembre:
• La prova de nivell d’idiomes (anglès et al).
• Enquesta estadística.
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Simtest i estadística
•

La prova de nivell d’idiomes (anglès et al).
Aquí teniu l’enllaç i aquí les instruccions:
https://simtest.uab.es/simtest/

•

Enquesta estadística de matrícula.
A l’apartat corresponent a Enquestes a:
http://sia.uab.es

O bé, si voleu anar més ràpids, podeu clicar aquí:
https://bit.ly/3biJcyF
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ABANS de fer la matrícula, quina documentació
heu de portar? (Part I)
•
•
•
•

Família nombrosa Catalunya -> NO és necessari presentar el carnet si l’has
utilitzat també per inscriure’t a les PAAU.
Família nombrosa altres comunitats autònomes -> Títol de família nombrosa /
carnet vigent.
Becaris batxillerat o becaris d’altres comunitats autònomes -> Credencial de
becari del curs passat, o bé demanar acreditació/beca equitat.
Persones amb discapacitat -> Un document acreditatiu: certificat de
reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies; resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la
comunitat autònoma.

Escanejar i enviar a:
documentacio.matricula.lletres@uab.cat
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ABANS de fer la matrícula, quina documentació
heu de portar? (Part II)
•
•
•

Víctimes d’actes terroristes (i també els/les seus/seves fills/filles i
cònjuges) -> Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella (i també els/les
seus/seves fills/filles dependents) -> Resolució administrativa.
Matrícula d’Honor de batxillerat altres comunitats autònomes ->
Certificat de notes on consti la MH. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas
de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.

Escanejar i enviar a:
documentacio.matricula.lletres@uab.cat
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Quina documentació heu de portar DESPRÉS de la
matrícula?
1.

Abans del 6 de novembre de 2020 ens heu de fer arribar la còpia
compulsada de les gratuïtats esmentades, si en teniu alguna.

2.

Abans del 15 de desembre de 2020:
• NIE i/o TIE per als estudiants estrangers.
• SEPA o ordre de domiciliació directa, TOTHOM.
• Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la
universitat d’origen, l’estudiantat amb PAAU realitzades en altres
CCAA.
• Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol, per a
alumnes titulats.
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Modalitats de pagament (Part I)
Exemple:

El pagament de la matrícula es
fa únicament mitjançant
domiciliació bancària.
Per això:
a)

És imprescindible un número de
compte bancari per domiciliar aquest
pagament. (IBAN)

b)

Si el compte bancari és estranger és
necessari el codi BIC que pot tenir 8 o
11 posicions.

c)

Ordre de domiciliació directa-SEPA
emplenada i signada pel titular del
compte (després de la matrícula).
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Modalitats de pagament (Part II)
• Pagament immediat en un ÚNIC termini.
• Pagament ajornat en TRES terminis (no es poden modificar).
a. El primer termini en el moment de formalitzar la matrícula:
s’abonen les taxes administratives més el 30% de l’import dels
crèdits matriculats.
b. El segon termini a partir del 15 de novembre: s’abona el 30%
de l’import dels crèdits matriculats.
c. El tercer termini a partir del 20 de desembre: s’abona el 40%
restant.
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Modalitats de pagament (Part III)

PROGRAMA FINAN (Préstec AGAUR)
Es pot finançar el 100% de l’import de la matrícula mitjançant la contractació
d’un préstec que permet fraccionar el pagament de la matrícula en
mensualitats. Cal triar aquesta opció en el moment de fer la matrícula.
Per a més informació:

Préstecs estudiants universitaris AGAUR
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Què implica l‘impagament de la matrícula
El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comporta l’aplicacio de l’estat
de morositat econòmica de l’expedient i l’abonament dels següents recàrrecs
per impagament:
a) Fins a 3 mesos: recàrrec del 7% de l’import pendent.
b) De 3 a 6 mesos: recàrrec del 11% de l’import pendent.
c) Superior a 6 mesos: recàrrec del 15% de l’import pendent.
S’afegirà el 0,6% de l’import de cada rebut en concepte de despeses bancàries.

És imprescindible l’abonament dels pagaments pendents per realitzar
qualsevol tràmit administratiu.
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Com es desglossa el cost de la matrícula

CRÈDITS ACADÈMICS

TAXES ADMINISTRATIVES
- Obligatòries (Serveis administratius (140,92 €) :

1 cr de Grau (excepte
Arqueologia): 17,69 €/cr.

- Assegurança escolar 1,12€.

1 cr d’Arqueologia:. 25,04€/cr.

- Serveis específics i de suport a l’aprenentatge 70€

- Gestió de l’expedient acadèmic 69,80€.
- Opcionals (alguns graus obligatòria*):

Hi ha un recàrrec del 40% per
segona titulació oficial.

- Assegurança complementària*: 4,40 €
- Fund. Autònoma Solidària (campanya 0,7%): 15 €

Podeu fer una simulació del cost de la vostra matrícula al
Simulador de preus de matrícula
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Beques- Beca del Règim General MECD (Part I)

•

Si durant el curs 2019-20 vau gaudir d’una Beca del Règim General (batxillerat, cicles
formatius, etc...), podeu matricular-vos com a becari/a amb matrícula gratuïta
condicional. Això sí, ens haureu d’enviar l’acreditació a la Gestió Acadèmica a través
de:
Documentacio.matricula.lletres@uab.cat

•

Si NO heu estat becari el curs 2019-2020, per formalitzar la matrícula gratuïta
condicional haureu de demanar l’acreditació correspondent al AGAUR (Des del 16 de
juliol al 15 d’octubre). Triga uns 10 dies.

•

L'acreditació aquest any és conjunta amb la Beca Equitat, però NO substitueix la
sol∙licitud de beca general del MECD. S’ha de sol·licitar al web de l’AGAUR a
través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).
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Beques- Beca del Regim General MECD (Part II)
Podreu sol·licitar la beca al web del Ministeri d’Educació, Cultura I
Esports. Per més informació:
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-UniversityStudies/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris/
La sol·licitud és totalment telemàtica.
L’ajut de matrícula només cobrirà l’import de les
assignatures matriculades per primera vegada.
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Què heu de fer si teniu assignatures aprovades en
uns estudis universitaris previs no finalitzats?

a.

Matricular-vos el dia i hora assignats per fer la matrícula del
primer curs, igual que la resta d’estudiants.

b.

Sol·licitar el reconeixement adjuntant certificat acadèmic, pla
d’estudis i programes de les assignatures.

c.

Es modificarà la matrícula a posteriori i, si cal, contactarem amb
vosaltres i us enviarem la nova matricula per correu electrònic.

d.

Adreceu-vos a la Gestió Acadèmica per resoldre qualsevol dubte.
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Com serà la docència?

a.

El màxim possible de la docència de primer curs ha estat
programada i planificada per ser impartida al 100% presencial.
Algunes assignatures, però, seran impartides amb docència híbrida.

b.

Pot veure’s afectada en funció de la situació sanitària.

c.

Podeu consultar els horaris, la tipologia de la docència de cada
assigntaura i els aularis a l’enllaç:
https://www.uab.cat/doc/aulari_primer_semestre_lletres
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Cursos propedèutics?
•

Història (1 cr)
Opció presencial: 2 grups: 14, 15 i 17 setembre / 18, 21 i 22 de setembre.
16.00h-19.30h.
Opció virtual: 1 grup: 14, 15 i 17 setembre. 16.00h-19.30h.

•

Musicologia (2,1 cr)
Del 14 al 18 setembre, i del 21 al 22 de setembre. 11:30h-14:30h.

•

Estudis anglesos i graus combinats amb anglès (2,5 cr)
14-18 setembre. 9:00h-14:00h.

S’enviarà als estudiants de nou accés un mail amb els formularis dels cursos propedèutics
corresponents per si hi esteu interessats. Són recomanables, però NO obligatoris.
Impliquen un cost addicional (30€/crèdit)
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Targeta d’estudiant
Podreu sol·licitar-la via cita prèvia per tal de poder fer-ho al punt d’impressió
instantània assignat a la Facultat de Filosofia i Lletres/Facultat de Psicologia
Entre els dies 28 de setembre i 6 de novembre
Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 14:00 a 15:00h i els
divendres del 9:00 a 14:00h
El formulari per demanar cita prèvia, el tindreu aviat en aquest apartat del web.
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RECORDEU (MOLT IMPORTANT)
INICI DEL CURS: 28 de setembre de 2020.
ABANS de COMENÇAR heu d’haver fet:
- La prova d’idiomes (simtest*).
- L’enquesta de matrícula.
- La sol·licitud del carnet d’estudiant.
Sessió d’acollida:
Divendres, 25 de setembre de 2020.
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MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES
Tot allò que necessiteu i que us afecta ho teniu al web
de la UAB: www.uab.es
i al web de la Facultat de Filosofia I Lletres:

www.uab.cat/lletres/
Consulteu-los i adreceu-vos a la Gestió Acadèmica per
resoldre qualsevol dubte. Tràmits SEMPRE a travès de
Cita Prèvia.
Horaris de la Gestió Acadèmica: Consulteu el Web.
(Pot veure’s afectat per l’evolució de la Crisi Sanitària).
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LA FACULTAT I LES XARXES SOCIALS

https://www.instagram.com/uablletres/
https://twitter.com/LletresUAB
https://www.facebook.com/lletres.autonoma
https://www.youtube.com/channel/UCahh9R_eq55Di6sPGDGyiA/
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PIUNE
Servei Per a la Inclusió a la UAB
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

Atén estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb
trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals
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.
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Terminis

Del 2 de setembre
al 8 de novembre
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Com demanem cita?

PIUNE

Servei Per a la Inclusió a la UAB
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques

Plaça Cívica,
Campus UAB.

fas.piune@uab.cat

93.581.47.16

De dilluns a dijous
9h a 14h i de 15h
a 18h i divendres
de 9h a 15h
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Moltes gràcies per la
vostra atenció!
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