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INFORMACIONS IMPORTANTS PER A LA MATRÍCULA

Abans de la matrícula
1. Consulta el pla d’estudis de la teva titulació
Pots consultar el pla d’estudis accedint a la fitxa de la titulació: http://www.uab.cat/ciencieseducacio --> Oferta d’estudis: Graus o Màsters oficials, segons procedeixi en el teu cas
a
continuació selecciona la titulació que estàs cursant
Un cop dintre de la titulació, selecciona la pestanya de “Pla d’estudis” i allà trobaràs la informació
relativa la relació d’assignatures/mòduls i tipologia, i al final de la pàgina el document
”Informació addicional al pla d’estudis” es tracta d’un document pdf que pots descarregar-te,
amb la informació del pla d’estudis, codis assignatures/mòduls, tipologia, assignatures/mòduls
a cursar cada curs, distribució dels crèdits.

2. Prepara el teu horari
Pots consultar els horaris a través de la fitxa de la titulació, seleccionant la pestanya
d’”Informació General”: baixant per aquesta pàgina trobaràs l’enllaç a la informació dels horaris.
A primers de juliol trobaràs actualitzada la informació dels horaris de les assignatures a temps
de preparar la teva matrícula.
En el cas dels Graus, cal consultar les guies docents ja que s’informen els prerequisits que s’han
de tenir en compte per la matrícula.
En el cas d’alumnes del Grau en Educació Primària i del Grau en Educació Infantil tingueu en
compte que les assignatures obligatòries heu de matricular-les al grup/torn assignat el primer
any de matrícula. Només en el cas de les assignatures obligatòries repetides podreu escollir un
altre grup de matrícula, sempre i quan la capacitat del grup ho permeti.
A la consulta dels horaris també pots arribar directament a través del portal web de la
Facultat: http://www.uab.cat/ciencies-educacio --> Oferta d’estudis: Graus o Màsters oficials,
segons procedeixi en el teu cas: Horaris i Aulari (del menú esquerra)
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3. Consulta els avisos i la informació de matrícula al web
Allà trobaràs tota la informació del teu interès: criteris per l’ordenació de la matrícula i terminis
per formalitzar-la. Demanar beca, sol·licitar un préstec per la matrícula, preus, règim de
permanència… a través del portal web de la Facultat, dintre de l’apartat de DESTACATS trobaràs
un accés directe de MATRÍCULA (Matricula’t).
La informació més específica de la titulació la trobaràs a través de la fitxa de la titulació:
(1)

en el cas dels Màsters a la pestanya de “Matrícula”

(2)
en el cas dels Graus: pels alumnes actuals dels Graus a la pestanya
“Automatrícula” i pels alumnes de nou accés a la pestanya “Matrícula 1r curs” .
Et recomanem que llegeixis amb atenció la informació allà publicada: criteris per l’ordenació de
les citacions de matrícula, data i hora a partir de la qual tindreu accés a l’automatrícula,
informació relacionada. Sessions d’acollida en el cas d’alumnes de nou accés…
En el cas que sigueu alumnes actuals de la titulació, en aquest apartat trobareu el formulari
d’automatrícula. Us recomanem que us el descarregueu i l’ompliu amb tota la informació que
us requereix el document, això us facilitarà la matrícula un cop un connecteu al portal web de
ALUMNES
Matrícula i expedient: Automatrícula …)
Secretaria virtual (http://sia.uab.cat
per formalitzar-la.

4. En cas que vulguis demanar beca
Si vols matricular-te sense abonar el preu dels crèdits matriculats per primera vegada a l’espera
de la resolució de la teva sol·licitud de beca de règim general, només podràs fer-ho si:
1. Vas gaudir de beca el curs anterior i compleixes els requisits acadèmics fixats a la convocatòria.
2. Disposes de l’Acreditació de caràcter econòmic per matricular-te com a becari/ària
condicional (MATRC) que facilita AGAUR.
Tingues en compte que l’AGAUR triga uns 10 dies en enviar el document acreditatiu i que un cop
el rebis l’has de trametre a la Gestió Acadèmica del centre per tal que l’enregistri al teu
expedient. La tramesa a la Gestió Acadèmica la pots fer enviant un correu electrònic a
ga.c.educacio@uab-.cat a través del que tens assignat per la UAB (e-campus.uab.cat). Un cop
enregistrat al teu expedient, la gestió acadèmica et comunicarà pel mateix mitjà que ja pots
formalitzar la matrícula amb la condició de becari, sempre i quan, acompleixis els requisits
acadèmics establerts a la convocatòria de beques.
És important que tinguis en compte que l’acreditació econòmica de l’AGAUR no substitueix el
tràmit de sol·licitud de la beca de caràcter general del MECE, ni de la beca d’Equitat de l’AGAUR.
Es tracta simplement d’un document que et possibilita matricular-te amb la condició de becari
mentre es realitza el tràmit de sol·licitud de beca i aquesta és resolt.

Data publicació: 19-09-2018
Si tens veïnatge administratiu en el País Basc, no pots sol·licitar la beca del MECE, però sí la
d’Equitat.

5. Si tens descompte o gratuïtat de matrícula
En el cas dels alumnes amb gratuïtat de matrícula per ser membres de família nombrosa, heu
d’estar atents a la vigència del vostre títol, ja que si ha caducat l’haureu de renovar i presentar
el document de renovació a la Gestió Acadèmica del centre, per tal que pugui actualitzar-lo al
teu expedient i així, tenir-lo vigent per al moment en què hagis de formalitzar la matrícula.
En el cas de la gratuïtat per minusvalidesa reconeguda del 33%, violència de gènere o víctimes
del terrorisme, atès que la vigència és indefinida, un cop ja l’heu entregat a la Gestió Acadèmica
i ha quedat enregistrada al vostre expedient, no és necessari anar-la presentant cada any.

Sobre la matrícula

1. Informa’t del règim de permanència de la UAB
Coneix el règim de permanència i com afecta al teu expedient, això també t’ajudarà a preparar
la teva matrícula, és important que tinguis en compte, els crèdits màxims i mínims que pots
matricular, així com la progressió de la matrícula, si vas arrossegant assignatures d’altres cursos.
Pots consultar la normativa a través de l’apartat ESTUDIAR:
GRAUS: INFORMACIÓ ACADÈMICA del web de la Facultat
Règim de permanència (del menú esquerra).

Informació acadèmica:

MÀSTERS OFICIALS: INFORMACIÓ ACADÈMICA DELS MÀSTERS OFICIALS del web de la
Facultat Informació acadèmica: Règim de permanència (del menú esquerra).

2. Si has de matricular un Pràcticum
Si has de matricular una assignatura/mòdul de pràcticum has de tenir en compte que s’ha de
matricular en el moment de formalitzat la matrícula ordinària del curs, conjuntament amb la
resta d’assignatures.
Per a la realització del pràcticum és obligatori subscriure una pòlissa d’assegurança d’accidents
i responsabilitat civil.
Per poder complir amb aquesta obligació, la Universitat ha subscrit un conveni per facilitar a
l’estudiant la contractació d’aquesta pòlissa en el moment de formalització de la matrícula.
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En cas que matriculis assignatures de pràcticum cal seleccionar, a la pestanya informació del
pagament, la taxa d’assegurança complementària sinó no podràs continuar amb la gravació de
la matrícula.

3. Si marxes d’intercanvi
Si participes en un programa de mobilitat i intercanvi, recorda que en el moment de la matrícula
hauràs d’incloure les assignatures que cursaràs a la universitat de destinació.

4. Grups plens:
a. en assignatures obligatòries o de formació bàsica
Si en accedir a la matrícula tens dificultats per escollir les assignatures obligatòries o de formació
bàsica en els grups que et corresponen perquè la capacitat del grup és ple, no graveu la vostra
matrícula i contacteu amb la gestió acadèmica del centre, bé via telefònica (93 581 26 83 o 93
581 26 85), bé via correu electrònic (ga.c.educacio@uab.cat) per explicar el vostre cas i intentar
arreglar-ho abans de formalitzar la matrícula.

b. en assignatures optatives
Si el problema el teniu per escollir assignatures optatives, perquè el grup de l’optativa que
t’interessa és ple, hauràs de desistir de matricular-la i escollir una altra optativa, ja que la
capacitat dels grups d’optatives és limitada.

5. A les dades econòmiques de la matrícula
Heu de tenir cura de no confondre el Préstec AGAUR, ni amb la credencial econòmica de
l’AGAUR, ni amb la beca que es gestiona a través de l’AGAUR. Tot i ser gestionades a través de
la mateixa Agència (l’AGAUR) no són la mateixa cosa, en un cas es tracta d’un préstec i en l’altre
cas de demanar una beca. Així doncs:
5.1. Si vols matricular-te amb la condició de becari has d’haver seguit les indicacions
especificades al punt 4t de la informació “Què has de saber abans de la matrícula?” i escollir a la
matrícula a l’apartat “Informació del pagament” al camp “Tipus de beca”: Règim
general/Mobilitat.
5.2. Si vols pagar la matrícula amb un préstec hauràs d’escollir a la matrícula a l’apartat
“Informació del pagament” al camp “Forma de pagament”: Préstec AGAUR i triar una de les
entitats financeres amb conveni, i informar el compte bancari que utilitzaràs per aquesta gestió.
L’entitat financera que hagis seleccionat es posarà en contacte amb tu a partir de la segona
setmana d’octubre per formalitzar el préstec. Un vegada concedit el préstec, no s’hi pot
renunciar. Si més endavant, ets beneficiari d’un ajut a l’estudi, l’import concedit s’utilitzarà per
la minorització/amortització del préstec.
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5.3. La beca Equitat l’has de sol·licitar a l’AGAUR i fins a la seva resolució no es reflecteix
al teu expedient. Per tant no es tracta d’una informació que puguis fer constar en matricular-te
a la teva matrícula.

6. Dades bancàries
El pagament de la matrícula s’ha de realitzar per domiciliació bancària. El número de compte
bancari de la matrícula: l’has d’informar en el moment de formalitzar-la. Si és el mateix del
curs anterior, el sistema conserva les dades i només hauràs de modificar-les si has canviat de
compte bancari. En cas que no siguis el titular del compte bancari hauràs de lliurar a la gestió
acadèmica del centre el document SEPA de domiciliació de dèbit directe, degudament signat,
en el termini de 10 dies des de la matrícula.

7. Recàrrec per segona titulació
Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns
altres estudis oficials, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit, llevat que es tracti dels
primers estudis de màster o de doctorat. També se t’aplicarà aquest coeficient si tens un títol
superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.
Se

t'eximeix

d'aquest

recàrrec

si

et

trobes

en

algun

dels

casos

següents:

- Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus
estudis en un segon cicle no adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de
les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs un títol superior no
universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema
públic de finançament.
-

Estudiants

amb

un

grau

de

discapacitat

igual

o

superior

al

33

%.

- Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills
o filles.
- Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles
dependents.
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Després de la matrícula

1. Si has de fer algun canvi en les assignatures/mòduls matriculats
Un cop formalitzada la matrícula, si us adoneu que heu comés algun error, haureu d’esperar al
termini de modificacions de matrícula per solucionar-lo. Trobareu la informació sobre els
terminis de modificació de matrícula i els criteris que són d’aplicació per a cada termini a
l’apartat web de la Facultat, a l’apartat ESTUDIAR
DESTACAT: MATRÍCULA: Matrícula per
Graus o Matrícula per Màsters: Modificacions i anul.lacions de matrícula (del menú esquerra).

2. Si has de canviar el compte bancari
Si has de modificar el compte bancari de matrícula, hauràs de presentar el document SEPA de
domiciliació de dèbit directe, degudament signat, a la gestió acadèmica del centre informant
que és per a la modificació del compte de matrícula per als rebuts que encara restin per cobrar,
possibles modificacions de matrícula o futures matrícules.

3. Informa’t del calendari de pagaments
No oblidis fer el pagament en les dates informades a la sol·licitud de matrícula:
3.1. En el cas de matrícula en un únic termini, el càrrec de la matrícula et serà carregat al compte,
en qualsevol moment, des de la data de formalització de la matrícula i en el termini màxim de
10 dies (el mes d’Agost es considera no hàbil per aquest càlcul de dies).
3.2. En el cas de matrícula en 3 terminis, el càrrec del primer import de la matrícula et serà
carregat al compte, en qualsevol moment, des de la data de formalització de la matrícula i en el
termini màxim de 10 dies (el mes d’Agost es considera no hàbil per aquest càlcul de dies). El 2n
termini et serà carregat al compte el 15 de novembre i el 3r termini el 20 de desembre.
El fet de no pagar la matrícula en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de
l’expedient, d'acord amb el que queda regulat en el Decret de preus públics de la Generalitat de
Catalunya, i comportarà un recàrrec en el preu de la matrícula pel cobrament d’una taxa de
recàrrec per impagament i d’una taxa per despeses de devolució bancària

Per a més informació pots adreçar‐te a la gestió acadèmica del centre

