MATRICULACIÓ 2019/20

PROCÉS DE MATRICULACIÓ
Els estudiants de nou accés i els admesos per canvi d’estudis heu de formalitzar la matrícula de manera
presencial a la Secretaria de l’EUI-Sant Pau, d’acord amb les dates publicades al calendari
academicoadministratiu.
Per a que la matriculació sigui fluida, és molt convenient que assisteixis a la sessió informativa sobre la
matrícula programada el dia 11 de juliol a les 12 h.

Aspectes importants a tenir en compte abans de matricular-te:
.

Beca de caràcter general per a estudiants universitaris

Et pots matricular provisionalment com a becari si compleixes les condicions següents:
1. Has de complir els requisits acadèmics i econòmics de la convocatòria de beques de règim general del
curs 2019-20.
2. Si has estat becari a la convocatòria del 2018/19, has de presentar la credencial de becari en el moment
de matricular-te
Per acreditar que compleixes el requisits econòmics de la convocatòria, si no compleixes el punt 2, abans
de matricular-te hauràs d'obtenir l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula
universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2019-2020.
Tingues en compte que el tràmit d’aquesta acreditació pot trigar fins a 10 dies i que s’ha de sol·licitar al web
de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Seguint l'enllaç que trobaràs a continuació, podràs accedir a l'espai del web de l'Agaur des d'on es pot
sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic.
Si ja t’has matriculat ordinàriament i presentes la credencial amb posterioritat no serà possible modificar la
matrícula com a becari fins que no es resolgui positivament la teva sol·licitud. Per tant, és important que
sol·licitis aquesta acreditació al més aviat possible.
Tingues en compte que per mantenir la gratuïtat de becari provisional és obligatori sol·licitar la beca de
caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Si passada la convocatòria es comprova
que no l’has demanat, es farà una modificació de matrícula d’ofici i es cobrarà en un únic pagament.
Si en el moment de la matrícula vas ser considerat com a becari condicional (no vas abonar els preus fixat
pel Decret dels crèdits matriculats) i posteriorment et notifiquen que t’han denegat la beca hauràs d’abonarlos mitjançant abonaré en el termini de 10 dies a comptar des de la resolució.
Per ampliar informació respecte a les beques podeu visitar la web de la UAB www.uab.cat i la de l’AGAUR
www.agaur.gencat.cat.

•

Bonificacions de matrícula (només s’apliquen en els preus públics): Si ets beneficiari d’alguna
bonificació que estableixi el Decret de preus (Família Nombrosa, Matrícula d’Honor de batxillerat, etc…)
consulta l’apartat de Documentació en cas de bonificació, per poder acreditar l’aplicació de la bonificació.

•

Crèdits a matricular estudiants nou accés: Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer (temps
complet), pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. El mínim de crèdits a matricular segons el
cas és:
• Temps complet: 60 crèdits
• Temps parcial: 30 crèdits

•

Estudiants provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS)
Si provens d’algun dels CFGS que es detallen a la taula de més avall i inicies estudis a grau en
Infermeria, pots sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los al teu expedient
acadèmic. Es reconeixerà com a assignatures ja superades les assignatures que es relacionen a la taula,
tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.
CFGS

Assignatura reconeguda
de Grau en Infermeria

Codi

Curs

Crèdits
reconeguts

Dietètica (LOGSE)

Nutrició i Dietètica

200710

1r

6

Salut Ambiental (LOGSE)

Salut Pública

200711

1r

6

Per demanar el reconeixement dels crèdits, has d’emplenar el formulari de sol·licitud i lliurar-lo a la
Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula. Cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar
el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic has d'abonar el 15% de
l’import tant de la Matrícula oficial com de la Matrícula pròpia dels crèdits reconeguts.

Quina documentació necessites?
La presentació de la documentació requerida és una condició imprescindible per gestionar l’expedient
acadèmic, per formalitzar la nova matrícula, per modificar-la i per sol·licitar qualsevol servei acadèmic
(certificats, títols, etc.)
Documentació de matrícula:
•

Full de prematrícula (dades personals / assignatures a matricular)

•

Els estudiants de nou accés hauran de lliurar còpia i original per comprovació d’un compte corrent o
llibreta d’estalvis d’una entitat bancària de l’Estat espanyol per domiciliar els rebuts. L’estudiant ha
de ser titular o cotitular del compte. A la matrícula se li farà signar l’Ordre de domiciliació de rebuts
SEPA o Mandat que autoritza a l’Escola a la domiciliació dels rebuts.

•

Original i còpia del DNI/Passaport/NIE/ Document identificatiu (per estudiants de països de la UE)/
TIE vigent. (TIE - targeta d'identificació d’estudiants d'estrangers, no comunitaris). Si encara no
disposes del TIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol•licitud del TIE. Tens un
termini de tres mesos per a lliurar el document vigent.

•

Una fotografia mida carnet.

•

Tarja sanitària o altres assegurances (original i còpia). Els estudiants de 28 anys o més, no poden
contractar l’assegurança escolar, pel que han de tenir obligatòriament una assegurança sanitària
que sigui vàlida a l’Estat espanyol.

•

Full de dades de Revisió de vacunacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Hospital
de Sant Pau.

•

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

•

Autorització per a la presa d’imatges

•

Document acreditatiu d’accés a presentar:
Via d’accés

Documentació Acreditativa d’accés

Estudiants que han superat la PAU a Catalunya

No cal presentar documentació

Estudiants que han superat la PAU en una altra
Comunitat Autònoma

Sol·licitud de trasllat d’expedient de les proves
d’accés a la universitat d’origen

Estudiants que han superat FP superior/CFGS

No cal presentar documentació

Estudiants que han superat la prova d’accés de
més de 25 / 45 anys

No cal presentar documentació

Estudiants amb resolució positiva del Rectorat de
la UAB de canvi d’estudis o convalidació d’estudis
Titulats universitaris
Estudiants provinents de sistemes educatius
estrangers, segons el que preveu la legislació
vigent

•

Certificat de la universitat d’origen on consti la via
d’accés a la universitat o la qualificació
corresponent i Trasllat d’expedient (estudiants de
l’Estat espanyol)
Certificat Acadèmic personal i còpia compulsada
del títol
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.

Documentació en cas de bonificació:

Tipus de bonificació*

Documentació Acreditativa

Família nombrosa general o especial

Original i còpia del títol o certificat vigent expedit a qualsevol
delegació de la Direcció General de Famílies del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies on constin tots els
membres, data d’expedició i data de vigència del títol de
família nombrosa

Matrícules d’honor de batxillerat LOGSE

Certificat de notes
Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor
obtinguda en un CFGS

Estudiants amb disapacitat

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució
o certificat expedit per l’INSS o òrgan competent de la
comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que
estableixi l’article 2 del RD 1414/2006

Víctimes d’actes terroristes

Resolució administrativa. En el cas del/de la cònjuge i els fills
o filles, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

Víctimes de violència de gènere
(i també fills dependents)

Llibre de família en el cas dels fills o filles dependents fins a
21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en el
cas de fills majors de 21 anys..
Ordre de protecció, sentència judicial o sentència absolutòria
no ferma, informe del Ministeri fiscal, procediment de
diligències prèvies o qualsevol altre que estableixi l’article 33
de la Llei 5/2008. (consultar més detall)

Becari condicional (Beca general per a
estudiants universitaris)

Acreditació econòmica expedida per AGAUR o credencial de
beca concedida curs 2018/19. També s'haurà de presentar el
comprovant de sol·licitud de beca online una vegada
sol·licitada.

IMPORTANT
En cas que no puguis fer la matrícula personalment, has d’autoritzar per escrit a una altra persona perquè
ho faci. En el document hi ha de constar les teves dades personals i la teva signatura Aquesta persona ha
de presentar, també l’original del teu DNI o bé una fotocòpia compulsada, així com una fotocòpia del seu
DNI, que ha de lliurar amb l’autorització signada a la Gestió Acadèmica de l’Escola.

Altres aspectes a tenir en compte
Assegurances
Assegurança Escolar: L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants de menys de 28 anys.
L'abonament de la quota corresponent es fa en el moment de la matrícula. Si no és estudiant de la Unió
Europea, també has de tenir la targeta d'estudiant extracomunitària.
L'assegurança escolar cobreix:
• L'accident escolar. En aquest cas, tens dret a l'assistència mèdica i farmacèutica i a les indemnitzacions o
pensions corresponents.
• Consultes mèdiques.
• Les malalties incloses en la protecció de l'assegurança escolar.
• Dissort familiar originada a la llar de l'estudiant per defunció del cap de família, ruïna o fallida familiar i que
impedeixi continuar els estudis.
L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és qui estableix els terminis per formalitzar les sol·licituds
de prestacions. Al seu web trobaràs tota la informació sobre la cobertura i les prestacions de l'assegurança
escolar. També et pots adreçar, personalment o per escrit, a qualsevol centre d'atenció i informació (CAISS)
de l'INSS
Per a més informació, pots consultar els webs de la UAB (www.uab.cat) i de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (www.seg-social.es)
Assegurança complementària: L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat
cada curs acadèmic, que consisteix en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el
col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula,
contractis l'assegurança complementària.
Els i les estudiants que es matriculin d'assignatures de pràctiques curriculars i els d'intercanvi estan obligats
a disposar d'una assegurança complementària d'accidents i de responsabilitat civil.
Per a més informació, podeu consultar el web de la UAB: www.uab.cat.

Després de la matriculació:
 El resguard de matrícula inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import total de
la matrícula així com els terminis que resten domiciliats en el compte que heu determinat.
 Una vegada matriculats, se us farà entrega d’una carpeta i una agenda.

Barcelona, juliol de 2019

