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Què trobaràs en aquest tutorial?

Què, on i quan he de fer la
matrícula

Beques

Documentació necessària

Import de la matrícula

Règim permanència

Què, quan i on he de fer la matrícula?

Notificació de l’admissió:
Jornada d’Acolliment i
assignació del dia i hora de
matrícula.

Descarrega i omple
la documentació de
matrícula

Vine al centre el dia i
hora assignats:
Matrícula
presencial assistida

ESTUDIS ON-LINE
quan s’acrediti que es resideix
fora de la Comunitat
Autònoma de Catalunya

Què, quan i on he de fer la matrícula?

I si no puc venir?
Autoritza a una altra
persona
Què cal portar?
• Una autorització signada amb
les teves dades i les de la
persona autoritzada
• La fotocòpia del teu DNI, NIE o
passaport
• La persona autoritzada s’haurà
d'identificar amb el seu DNI,
NIE o passaport

Què, quan i on he de fer la matrícula?

On faré la matrícula?
Al mateix centre de FUAB
formació.

Primera planta
AULA 140
La matrícula serà
assistida

És molt important:
-Respectar el dia i hora de matrícula.
-Consulta prèviament tota la informació de matrícula.
Així evitarem cues.

Què, quan i on he de fer la matrícula?

Cóm faré la matrícula?

El personal de Gestió Acadèmica
recollirà la documentació i la revisarà

1
2
3

Matrícula assistida i explicació de la
liquidació

Respondre l’enquesta de matrícula

Documentació necessària

Què has de portar? (1/3)
•

Document Identificatiu:
o

Estudiants de la Unió Europea: Original i una fotocòpia del DNI,
del passaport o del document identificatiu on consti el número
d'identificació d'estranger, NIE.

o

Estudiants estrangers no comunitaris: Original i fotocòpia del
TIE (targeta d’identificació d’estrangers), vigent. Si no disposeu del
TIE, presentar original i fotocòpia del passaport, juntament amb fotocòpia de la
sol·licitud del TIE, que s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica en el termini
màxim de 3 mesos

•

Imprès de matrícula degudament emplenat

Recomanem que consultis tots els teus dubtes a la Gestió
Acadèmica sobre el formulari abans de venir el dia de la matrícula.
•

Formulari de domiciliació bancària

Únicament si decideixes fraccionar la teva matrícula en dos
pagaments (el segon termini es domicilia) has de portar la “Ordre de
domiciliació directa” – SEPA

Documentació necessària

Què has de portar si vens de...? (2/3)
Titulats universitaris i assimilats

Cicles Formatius de Grau Superior
Només portar certificat de notes compulsat
en cas de reconeixements de CFGS.

Certificat acadèmic personal i còpia
compulsada del títol.

Turisme i Direcció Hotelera
Prevenció i Seguretat Integral

PAU
•

Comunitat Autònoma Catalunya: NO cal
presentar cap documentació.
D’una altra Comunitat Autònoma: Sol·licitud
del trasllat d’expedient de les proves d’accés a
la universitat d’origen.

•

Canvi d’estudis o convalidació
d’estudis
-

Certificat acadèmic personal de la
universitat d’origen
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants
de l’Estat espanyol).

Sistemes educatius d’estats membres
UE i d'altres estats amb acords
internacionals en règim de reciprocitat
-

-

-

No cal presentar la credencial expedida
per la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED)
No cal presentar cap documentació que
acrediti la superació de la fase específica
de les PAU.
S’accepta tota la documentació
expedida en català, castellà o anglès. Pel
que fa a la documentació expedida en
francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar
la traducció al Servei de Llengües de la
UAB. En tots els altres casos, cal adjuntar
la corresponent traducció al català, al
castellà o a l’anglès, efectuada per un
traductor jurat.

Documentació necessària

Què has de portar per gratuïtats i deduccions? (3/3)
Famílies nombroses
generals i especials
Membre de família nombrosa
expedits per la Generalitat de
Catalunya: No és imprescindible
portar cap fotocòpia de cap
document, no obstant, recomanem
portar l’original del títol individual,
a efectes d’identificació.

Membre de família nombrosa
expedits per altres
comunitats autònomes:
Carnet familiar on consti la data
de caducitat i nombre de fills,
vigent i renovat

Si en el moment de la matrícula no
tens vigent el títol acreditatiu de
família nombrosa, disposes de
deu dies per tramitar-lo i informar
a la gestió acadèmica del teu
centre.

Matrícula d’honor o
batxillerat LOGSE

Persones amb discapacitat
igual o superior al 33%

Certificat de notes de batxillerat.
Aquesta gratuïtat no s’aplica en el
cas de matrícula d’honor obtinguda
en un cicle formatiu de grau
superior.

Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, resolució o certificat expedits
per l'INSS o òrgan competent de la
comunitat autònoma corresponent o
qualsevol altre que estableixi l’article 2
del Reial decret 1414/2006.

Víctimes d’actes terroristes
(i també els seus fills i
cònjuges)

Víctimes de violència de
gènere (i també els seus fills
dependents)

Resolució administrativa

Document acreditatiu, així com el llibre
de família en el cas dels fills o filles
dependents.

(sense el document acreditatiu no s’aplicarà el descompte)

Carnet de l’estudiant
La targeta de la UAB és una eina
d’identificació i d'acreditació única per als
membres de la comunitat universitària, que
et dóna accés lliure als diferents serveis de
la Universitat. Per obtenir-la l’hauràs de
tramitar.

L’estudiant és qui ha de demanar l’emissió de la targeta. La sol·licitud s’ha de
gestionar a través de l’oficina del Banc Santander de la Plaça Cívica i/o punts
habilitats al campus de la UAB (+informació)

Beques

Guia de beques i ajuts
Si vols conèixer totes les possibilitats de beques i ajuts que tens al teu abast,
descarrega't la Guia de beques i ajuts.
La Guia de beques i ajuts és un recull bàsic de les beques i ajuts que podries
sol·licitar per als estudis de grau del nostre centre.

Baixa't la guia

Beques

Beca de règim general i de mobilitat
CARACTERÍSTIQUES
- Sol·licitud totalment digital: http://sede.educacion.gob.es (Trámites y servicios)
- L’ajut de matrícula únicament cobreix els crèdits matriculats per primera
vegada.
- L’import descomptat en la matrícula correspon al del preu públic del crèdit que
indiqui el decret de preus públics.
- Requisits acadèmics per sol·licitar-la:
a) Tenir la nota d’accés sense fase específica que indiqui la convocatòria.
b) Superar un determinat % del crèdits matriculats per poder sol·licitar-la el
proper any

Beques

Beca de règim general i de mobilitat
Si encara no ha sortit la convocatòria de beca quan vaig a matricular-me?
Si consideres que compleixes tots els requisits, econòmics i acadèmics, per obtenir una
beca MECD i no disposes de la credencial de beca del MECD del curs perquè encara no
ha sortit la convocatòria, has de presentar una acreditació de caràcter econòmic per
no haver de fer efectiu el pagament inicial de l’import del preu públic dels crèdits
matriculats, és a dir, matricular-te com a becari condicional.

1

Sol·licita l’acreditació del compliment dels requisits econòmics (MATRC) a través
de Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya.

2

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) emetrà
l’acreditació corresponent després de comprovar les dades econòmiques. En un
termini d’aproximadament 10 dies, podràs descarregar l’acreditació a la mateixa
pàgina del tràmit.

3

Si obtens l’acreditació de l’AGAUR com a beneficiari potencial d’una beca
MECD, podràs matricular-te com a becari condicional, però recorda que
hauràs de sol·licitar la beca al web del MECD un cop hagi sortit la
convocatòria.

Beques

Beca règim general i mobilitat
Què passa quan em notifiquin la resolució de la beca?
a

Si és favorable:
- I ets becari condicional: Si en el moment de la matrícula ja us van
descomptar l’import ja no caldrà aplicar-vos cap descompte.
- Si et vas matricular sense la condició de becari: Si tramiteu la beca
després d’haver-vos matriculat sense la condició de becari i posteriorment us
l’aproven, la Gestió Acadèmica us incorporarà la beca i us retornaran l’import
que us pertoqui per matrícula.

b

Si és denegatòria:
- Si ets becari condicional: FUAB formació us reclamarà l’import que es va
deduir en el moment de la matrícula, que s’haurà de retornar en un sol termini.

La presentació d’al·legacions o de recursos no eximeix de fer el pagament de
la matrícula.

Import de la matrícula

Cóm puc pagar la meva matrícula?
Pagament únic:
-

S'aplicarà un descompte del 3% sobre l’import total dels crèdits matriculats.
L’abonament es farà mitjançant ingrés bancari en els 7 dies posteriors a la matriculació.

Pagament fraccionat:
-

Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (mitjançant ingrés bancari en els 7
dies posteriors a la matriculació).

-

Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació
bancària en el mes de desembre). [1]

[1] En cas de rebuts retornats: s’haurà d'abonar les despeses per gestió de l'impagament així com els interessos bancaris carregats
per l'entitat financera sobre l'import impagat (30 euros de penalització)

Finançament bancari:
Si es tria aquesta opció, FUAB Formació paga els interessos [2%] de la teva matrícula.

Els tràmits del finançament es podran fer telemàticament, excepte la signatura (tant de l'alumne com
de l’avalador) que obligatòriament haurà de ser presencial a l’Escola.

Import de la matrícula

Cóm puc pagar la meva matrícula?
Condicions de l’oferta

Documentació necessària

· Tràmits senzills i en el propi centre. La
signatura del contracte haurà de ser
presencial a la universitat.
· Resposta de la sol·licitud en 24 hores
· Elecció del dia de pagament
· No és necessari obrir compte al Banc de
Sabadell; tu tries l’entitat de domiciliació
· Pagament en 3, 4, 5, 6, 8 o 9 mesos SENSE
INTERESSOS

-Fotocòpia DNI (titular i 2n signant)
-Fotocòpia de la llibreta d’estalvis o rebut domiciliat
-Fotocòpia justificant d’ingressos (nòmina per
assalariats i declaració de la renda i IRPF 130-131 per
autònoms)

Consulta el díptic de finançament

Per a més informació, truca’ns o envia’ns un correu
electrònic a fuab.formacio.financament@uab.cat.
També pots consultar al web les ofertes de beques o
ajuts que pots sol·licitar.

Import de la matrícula

Cóm puc pagar la meva matrícula?
CALCULA LA TEVA MATRÍCULA AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE
PAGAMENT
Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula
de FUABformació, on podràs veure l’import final de la matrícula i/o de cada quota [*].
[*]Aquest import no inclou els descomptes per beca /FN o altres gratuïtats.

Clica aquí:

Règim de permanència

Règim de permanència
És molt important que
consulteu la normativa
del règim de
permanència abans
d'elaborar la matrícula,
per tal de planificar-vos
correctament el curs
acadèmic, ja que al llarg
dels estudis de grau
pots canviar dues
vegades de règim de
dedicació. El canvi
s'aplica a l'expedient en
el moment en què fas la
matricula del curs
acadèmic pel qual el
sol·licites.

MATRÍCULA ANUAL
RÈGIM DE
DEDICACIÓ

TEMPS
COMPLERT

TEMPS
PARCIAL

TEMPS
COMPLERT I
TEMPS
PARCIAL

Mínim de crèdits

Primer
curs

Resta de
cursos

60

>42 (excepte
finalització
estudis)

30

24 (excepte
finalització
estudis)

Crèdits
màxims

ANYS DE
PERMANÈNCIA

78

Nombre de anys
de titulació + 3
anys

42

(Nombre de anys
titulació*2) + 3
anys

Depenent de la dedicació de cada curs
acadèmic.
Es pot sol·licitar a la direcció del centre
dos canvis de dedicació durant els
estudis

Nombre d’anys de
titulació + (anys
temps parcial*2)
+ 3 anys

NOMBRE DE
MATRÍCULES
PER
ASSIGNATURA

3 matrícules
+1
extraordinària
(sol·licitada a la
direcció del
centro)

Règim de permanència

Crèdits mínims a superar i durada d’anys
màxims de matrícula
Crèdits mínims a superar
Per norma general, els estudiants de nou accés que s'incorporen al primer curs de grau han
de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits.
A l'efecte del còmput de crèdits, no es consideren superats ni els crèdits convalidats, ni els
adaptats, ni els reconeguts.
Durada d’anys màxims de matrícula
- Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen, com a màxim, de tres
anys més de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis.
- Els estudiants amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys
addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per
completar els estudis.

Moltes gràcies,
t’esperem!

