CURS 2018-19

DOCUMENTACIÓ I DADES OBLIGATÒRIES PER A FER LA MATRICULACIÓ D’ESTUDIS DE
GRAU
Si sol·licites beca, en la web de la Unitat de Beques: http://sa.ua.es/va/becas/, pots informar-te quan i on has de
presentar la sol·licitud.

1. DADES QUE CAL EMPLENAR EN LA MATRICULACIÓ


Dades acadèmiques: modalitat de matrícula, assignatures, grups, etc.



Dades personals: domicili, e-mail personal, telèfon i dades identificatives. La fotografia personal s'haurà de pujar a
UACloud en format jpg.



Les dades estadístiques que se sol·liciten.



Dades bancaris: NIF, nom, cognoms i adreça postal del titular del compte, i el codi IBAN (codi internacional de
compte bancari) del compte bancari.

2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRICULACIÓ
Tota la documentació cal presentar-la a la secretaria de l'Escola o Facultat en què estigues matriculat/da abans
d’acabar els següents terminis màxims:
-

Estudiants que fan la matriculació al mes de juliol: 7 de setembre de 2018.

-

Estudiants que fan la matriculació al mes de setembre: 2 d'octubre de 2018.



Ordre de domiciliació omplida i firmada per la persona titular del compte bancari en què se domiciliarà el
pagament de la matriculació, llevat que ja l’hagueres presentat en la matriculació del curs anterior. Aquest document
podrà enviar-se per correu electrònic al teu centre. Consulta l'adreça de correu electrònic del teu centre en
http://web.ua.es/va/oia/horaris-administratius/horaris-administratius-facultats.html.



Si formes part d'una família nombrosa, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que l’hages
presentat en cursos anteriors al mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs
acadèmic (10/09/2018).



Si formes part d'una família monoparental, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que l’hages
presentat en cursos anteriors al mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs
acadèmic (10/09/2018).



Si sol·licites l’exempció de taxes perquè tens una discapacitat igual o superior al 33% has de presentar una
fotocòpia acarada (*) amb el certificat d’aquesta circumstància, llevat que l’hages presentat en cursos anteriors al
mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2018).



Si eres víctima de bandes armades i elements terroristes, has de lliurar una fotocòpia acarada (*) dels documents
següents: el que acredite que eres víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas que sigues fill o filla
d’una persona reconeguda com a víctima, del llibre de família.



Si eres víctima de violència de gènere, has de lliurar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que ho
reconega o, en tant es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en què es desprenga que hi ha indicis que eres
víctima d'aquesta violència i, en cas que sigues fill o filla d’una persona reconeguda com a víctima i tingues menys
de 25 anys, també del llibre de família.



En cas d'haver estat subjete/a al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun
període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, has d’aportar fotocòpia acarada (*) de la certificació de la
Conselleria competent en matèria de protecció de menors o de la sentència en què puguen aplicar-se mesures de
reeducació.



En cas d'estar en situació d'exclusió social has d’aportar fotocòpia acarada (*) del certificat de l'òrgan competent
en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.



Les persones estrangeres nacionals de països no pertanyents a la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu
i Suïssa, menors de 28 anys i residents a Espanya han d’aportar fotocòpia acarada (*) de la targeta de
residència per a beneficiar-se de l'assegurança escolar obligatòria.

2.1. SI ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA, a més de l'anterior has d’aportar la següent documentació:


Fotocòpia del DNI (en cas que tingues nacionalitat espanyola), de la targeta del número d’identificació
d’estrangers (NIE), o passaport (si no tens la nacionalitat espanyola). Els documents han d’estar en vigor.



Si has obtingut matrícula d'honor en l’avaluació global del 2n curs de Batxillerat o premi extraordinari en el
Batxillerat, adjunta-hi una fotocòpia acarada (*) del certificat corresponent.



Si accedeixes amb la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), has d’aportar:
-

Original de la targeta de la PAU, si està expedida amb firma electrònica, o fotocòpia acarada (*) si està
expedida amb firmes manuscrites.

-

Justificant de pagament de les taxes de trasllat, si véns d'una universitat que no pertanga a la Comunitat
Valenciana.



Si accedeixes amb Formació Professional has d'aportar fotocòpia acarada (*) del títol i de l’acreditació de
qualificacions per a l’admissió a la Universitat.



Si has fet trasllat d’expedient des d’altre centre universitari has d’aportar el justificant de pagament de les taxes de
trasllat, emesa pel centre d'origen.



Si ja tens una llicenciatura, un grau o una diplomatura has d’aportar fotocòpia acarada (*) del títol universitari
oficial.



Si has superat les proves d'accés per a majors de 25 anys has d’aportar:
-



Fotocòpia acarada(*) del justificant d'haver superat les proves d'accés per a majors de 25 anys. Justificant del
pagament de les taxes de trasllat si les proves no s'han superat en aquesta universitat.

Si has superat les proves d'accés per a majors de 40 o 45 anys has d’aportar fotocòpia acarada (*) del justificant
d'haver superat les proves d'accés corresponent.

(*) Per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et
retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari
o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o
consulars d'Espanya en el país d'on procedeix el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

