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COM REALITZAR LA MATRÍCULA 

 

  

A partir de l'11 de juliol rebràs 
un SMS i un correu electrònic 
indicant el següent informació: 
últim día de matrícula y la clau 
d'accés. 

Els estudiants de la Facultat de 
Medicina rebran la informació de 
matrícula a partir del 17 de juliol.

1   Has de fer la 
matrícula 

on line.

Aquest és l'enllaç 
d'automatrícula: 

2

L'adjudicació d'assignatures optatives 
dependrà del criteri de priorització de 
matrícula.*
En el cas que no se t’assigne 
l'assignatura seleccionada, formaràs 
part d'una llista d'espera. En el procés 
de reajustament de matrícula es 
gestionaran les llistes d'espera 
d'acord amb les places vacants que es 
produïsquen.

Matrícula   
d'assignatures 

optatives

www.umh.es/
matricula 

Els Centres de Gestió de Campus disposen de punts 
d'accés habilitats per a tu en el cas que ho necessites. 

Important: Només podràs reajustar la teua matrícula del 24 al 28 de setembre de 2018.  
Has de tenir en compte que si et matricules d'assignatures optatives no podràs anul·lar-
les si posteriorment sol·licites el reconeixement de crèdits optatius per altres vies. Pots 

consultar el reconeixement de crèdits optatius aquí. 

*Tenen preferència els 
estudiants que le resten 

un menor nombre de 
crèdits per a finalitzar el 

seus estudis; si els 
estudiants tenen els 

mateixos crèdits tenen 
preferència els 

estudiants de major 
nota. 

 

http://www.umh.es/matricula
http://www.umh.es/matricula
http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/competencias-transversales-y-profesionales/
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR 

 
 
 
 

• No és necessari lliurar cap documentació de matrícula.
• Excepcions:
• Documents acreditatius d'exempcions i bonificacions en el preu 

de matrícula.
• En el cas que canvies el número de compte bancària en relació 

amb l'aportat el curs acadèmic anterior, has d'aportar de nou 
l'autorització de la domiciliació de les taxes de matrícula. 

Documents

• En el Centre de Gestió de Campus corresponent. 
• Has d'aportar original i còpia per als documents 

acreditatius d'exempcions i bonificacions en el preu 
de matrícula.

On presentar 
la 

documentació

• Des de l'1 al 21 de setembre.Quan

http://cegeca.umh.es/
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Beques, exencions i bonificacions 

 

 
 

• Deducció: Categoria general 50 %/ Categoria 
especial 100 %.

• Documentació: Títol de família nombrosa 
actualitzat (no és vàlid el carnet individual si no 
consta el número de fills de la família). En el cas de 
família monoparental el títol o carnet acreditatiu.

• Nota: Si es té el títol en tramitació es deurà 
acreditar i presentar-ho al Centre de Gestió de 
Campus abans del 31 de desembre de 2018. En cas 
contrari, no tindrà efectes en el curso acadèmic 
2018/2019.

Família nombrosa
Família 

monoparental

• Deducció: discapacitat igual o superior al 33 %: 100 
%. En el cas de violència sobre la dona,  víctimes de  
terrorisme i altres situacions (*): 100 %.

• Documentació:  Certificat de discapacitat expedit 
per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 
En el reste dels casos s'haurà d'acreditar la 
documentació pertinent.

• (*) Altres situacions: Estar subjecte al sistema de 
protecció de menors o al sistema judicial de 
reeducació. O estar en situació d'exclusió social.

Discapacitat, 
violència sobre 

la dona, víctimes 
de terrorisme i 

altres situacions 
(*)

BEQUES
Convocatòria 

Ministeri 
d'Educació:
informació

ací. 

Convocatòria
Conselleria 
d'Educació:
Informació 

ací.

Important: beques MECD

Si tens crèdits reconeguts 
hauràs d'ampliar la matrícula 

fins a 60 ECTS (en cas 
contrari la beca només 

cobrirà l'import de matrícula 
i la quantia variable mínima)

La quantia de la beca 
cobreix  l'import dels 
crèdits que t'hages 

matriculat per primera 
vegada. No contempla 

l'import dels crèdits 
reconeguts.

El període d'ampliació de matrícula, si has 
obtingut reconeixement de crèdits, és del 9 

al 16 de gener de 2019. 

http://estudios.umh.es/becas/mecd/
http://estudios.umh.es/becas/conselleria/
http://estudios.umh.es/becas/mecd/
http://estudios.umh.es/becas/conselleria/
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Formes de pagament 

 
Pagament DOMICILIAT 

 
El càrrec de cada mensualitat es realitzarà el primer dia hàbil de cada mes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Pagament: 
octubre 

1 
termini

Pagament: 
octubre i
abril 

2 
terminis

Pagament: 
octubre, 
desembre, 
febrer i abril 

4 
terminis

Pagament: 
d'octubre a 
maig 

Si demanes beca i se't 
denega des dels 
mesos de maig a 
agost et canviarem a 
que hauràs de pagar 
en un termini en 
efectiu.

8 
terminis

Nota important: 
 
L'elecció de la domiciliació del pagament comporta la 
signatura d'un document d'autorització de la domiciliació. 
Aquest document estarà accessible quan formalitzes la 
matrícula. S’ha d’aportar amb la resta de la 
documentació. 
 
Si no l'aportes es canviarà la forma de pagament a 
"Pagament en efectiu". 

 

 Si demanes beca i es denega abans del mes de març, et canviarem a 
“Pagament domiciliat en 8 mesos”, açò comportarà que pugues pagar 
cada mes fins a maig proporcionalment la teua matrícula.  
 

 En el cas que se't denegue la beca en els mesos d'abril a agost et 
canviarem la manera de pagament a un termini en efectiu. 
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Pagament EN EFECTIU 
 

 
 
 
 
 

  

PAGAMENT

15 dies des de la 
data de matrícula.

1 PAGAMENTS

Primer rebut: 
15 dies des de la 
data de matrícula.

Segon rebut: 
primera quinzena 
del mes d'abril.

2
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Progrés i permanència  
en els teus estudis 

 
 
 

  

• Has de superar com a mínim, entre el curs en 
el qual estes matriculat i el següent, el 50 % 
dels crèdits matriculats; o bé, el 75 % en el curs 
següent.

Requisits

• Estudiants a temps complet (estar matriculat 
entre 36 i 78 crèdits): Només podràs 
matricular-te en els dos cursos següents a 
temps parcial.

• Estudiants a temps parcial (estar matriculat 
entre 12 i 36 crèdits): Hauràs d’abandonar els 
estudis.

Conseqüències de 
l'incompliment

• Pots accedir a la següent web. 

Més informació sobre 
el progrés i 

permanència en la 
UMH

http://estudios.umh.es/matriculacion/criterios-de-permanencia/
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Reconeixement de crèdits 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pots sol·licitar que se't reconeguen els 
crèdits del pla d'estudis que estes 
matriculat, mitjançant l'acreditació 
d'aquesta expressat en el punt 2.

1. Què és el 
reconeixement 

de crèdits

• Assignatures cursades en altres títols universitaris 
oficials.

• Experiència laboral i professional.
• Estudis Superiors no Universitaris (per exemple els 

Cicles Formatius de Grau Superior).
• Estudis Propis

2. Què puc 
acreditar

• Tota la informació la pots trobar en la següent web. 
3. Com ho puc 

sol·licitar

Termini de realitzar la sol·licitud: 
Des del següent dia de matrícula fins el 23 de 

setembre de 2018. 

 Període d'ampliació de matrícula si s’ha solicitat reconeixment de crèdits: 
del 9 al 16 de gener de 2019. 

http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/


Instruccions de matrícula. 
 Estudiants de 2n curs i posteriors. Curs 2018/2019 

 

9 

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA. 
 
Els períodes establerts per l'anul·lació de la matrícula són els següents:  
 
 Anul·lació de la matrícula amb devolució de preus públics: fins el 31 d'octubre de 

2018.  
 
 Anul·lació de la matrícula per causes de força major: des del 2 de novembre de 

2017 fins la finalització del curs acadèmic 2018/2019. 
 


