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Servei  
de Gestió d’Estudis  

Instruccions de matrícula: Grau 
Estudiants de 2n curs i posteriors 

Curs 2020/2021 

 
El següent documente arreplega tota la informació necessària per a la  matrícula en els estudis de grau 
d’aquells estudiants que no són de nou ingrés.  
 
1. Terminis 

 

Els terminis establits pel Calendari Acadèmic de la universitat, segons la facultat o escola a la qual està 
adscrit el títol de grau, són els següents: 
 
Facultat de Ciències Sociosanitàries 15 al 23 de juliol de 2020 
Facultat de Belles Arts 15 al 23 de juliol de 2020 
Escola Politècnica Superior d’Oriola 15 al 23 de juliol de 2020 
Escola Politècnica Superior d’Elx 15 al 24 de juliol de 2020 
Facultat de Ciències Experimentals 15 al 24 de juliol de 2020 
Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola 15 al 24 de juliol de 2020 
Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx 15 al 26 de juliol de 2020 
Facultat de Farmàcia 10 al 15 de juliol de 2020 
Facultat de Medicina 13 al 18 de juliol de 2020 
 
2. Com fer la matrícula  

 

Es remetrà un SMS i un correu electrònic que informaran de l’últim dia per a fer la matrícula en l’aplicació 
d’automatrícula . 

ASSIGNATURES OPTATIVES:  

L’adjudicació d’assignatures optatives dependrà del criteri de priorització de matrícula0F

1. En cas que no 
s’assigne l’assignatura optativa seleccionada, l’estudiant formarà 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. 

REAJUSTAMENT DE MATRÍCULA:  

Hi ha un període de reajustament de matrícula en el qual es pot modificar la matrícula que es va formalitzar 
inicialment. 

El període de reajustament de matrícula és del 28 setembre al 2 d´octubre de 2020. 
 
 
  

                                                           
1 Tenen preferència els estudiants als quals els reste un menor nombre de crèdits per a finalitzar els estudis. A 
igualtat de crèdits tenen preferència els estudiants de major nota.  

http://estudios.umh.es/
https://estudios.umh.es/calendario-academico/
https://matricula.umh.es/
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3. Documentació 
 

1. NO cal entregar cap documentació en la matrícula. 

2. EXCEPCIÓ:  

a. Documentació requerida per a acreditar l’exempció o la bonificació en el preu de la matrícula1F

2. 

b. Autorització de la domiciliació bancària de les taxes de matrícula (SEPA) en els casos següents:  

- En cas de canviar el número de compte bancària donat en el curs acadèmic anterior. 

- Seleccionar la domiciliació bancària quan en el curs acadèmic anterior el mètode de pagament 
seleccionat era el de pagament en efectiu. 
 
 
4. Lloc de presentació de la documentació requerida 
 

L'aportació de la documentació requerida es realitzarà utilitzant els mitjans electrònics que la UMH 
disposarà en el teu accés identificat, una vegada s'haja formalitzat la matrícula. 
 
 
5. Termini de presentació de la documentació requerida 
 

De l’1  al 18 de setembre  de 2020. 
 
 
 

  

                                                           
2 Pots consultar les exempcions i bonificacions en la pàgina 3 d'aquest document. 

http://estudios.umh.es/
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6. Exempcions i bonificacions 
 
Les exempcions i bonificacions aplicables al preu de la matrícula són les següents: 
 

. Família nombrosa 

. Família monoparental 

⋅ Deducció en el preu de la matrícula: 
Categoria general: 50 % / Categoria especial 100 %. 

⋅ Documentació que cal aportar: 
Títol de família nombrosa actualitzat (no és vàlid el 
carnet individual llevat que conste el nombre de fills 
de la família). En cas de família monoparental, el títol 
o carnet acreditatiu2F

3. 
 
. Discapacitat 
. Violència sobre la dona 
. Víctimes de terrorisme 
. Sistema protecció de menors 
. Sistema judicial de reeducació 
. Situació d’exclusió social 
 

 
⋅ Deducció en el preu de la matrícula: 100 %. 
⋅ Documentació que cal aportar: 

La documentació acreditativa que certifique les 
situacions exposades. 

 

 

7. Beques 
 

Beca del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional  

⋅ Informació .  
⋅ Important:  

1. Si l’estudiant té crèdits reconeguts, haurà 
d’ampliar la matrícula fins a 60 ECTS. En cas contrari 
la beca només cobrirà l’import de la matrícula i la 
quantia variable mínima. 
2. La quantia de la beca cobreix l’import dels crèdits 
dels quals t’hages matriculat per primera vegada. No 
contempla els crèdits reconeguts. 
3. Si s’ha obtingut reconeixement de crèdits, hi ha un 
període d’ampliació de matrícula: del 7 al 15 de 
gener de 2021. 
 

Beca de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport ⋅ Informació . 

 

  

                                                           
3   D'acord amb la Resolució de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per 
la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits en la Comunitat 
Valenciana, es prorroga fins al 14 de març de 2021 la validesa dels títols i carnets de famílies nombroses i famílies 
monoparentals, que haja caducat o caduquen entre l'1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021. 

http://estudios.umh.es/
http://estudios.umh.es/becas/mecd/
http://estudios.umh.es/becas/conselleria/
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8. Formes de pagament de l’import de la matrícula 
 
8.1 Pagament DOMICILIAT 
 

El càrrec de cada mensualitat s’efectuarà el primer dia hàbil de cada mes. 
 

Terminis Mesos de càrrec Observacions 

Un Octubre. 
Si se sol·licita beca i aquesta és denegada 
abans del mes de març, es canviarà a 
Pagament domiciliat en 8 mesos. Això 
comportarà que es puga pagar la 
matrícula cada mes fins al mes de maig 
proporcionalment. 
En cas que es denegue la beca en els 
mesos d’abril a agost, es canviarà el 
mètode de pagament a Un termini en 
efectiu. 

Dos Octubre i abril. 

Quatre Octubre, desembre, febrer i abril. 

Huit Octubre, novembre, desembre, gener, 
febrer, març, abril i maig. 

Si se sol·licita beca i aquesta és denegada 
en els mesos de maig a agost, es canviarà 
el mètode de pagament a Un termini en 
efectiu. 

 
 

Document SEPA: 

L’elecció de la domiciliació del pagament comporta la signatura d’un document d’autorització de la 
domiciliació (SEPA). Aquest document estarà accessible quan formalitzes la matrícula. Cal aportar-lo amb 
la resta de la documentació requerida. Si no s’hi aporta, es canviarà la forma de pagament a Un termini en 
efectiu. 
 
 
8.2 Pagament EN EFECTIU 
 

Terminis Quan s’ha de pagar 

Un Durant 15 dies des de la data de la matrícula. 

Dos - Primer rebut: durant 15 dies des de la data de la matrícula. 
- Segon rebut: durant la primera quinzena del mes d’abril. 

 

 

 

http://estudios.umh.es/
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9. Reconeixement de crèdits 
 

Què és el reconeixement de 
crèdits  

S’entén per reconeixement de crèdits l’acceptació per una 
universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns 
ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són 
computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol 
oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits 
cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en 
ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols, 
als quals es refereix l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats. 
L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també 
reconeguda en forma de crèdits, els quals computaran a l’efecte de 
l’obtenció d’un títol oficial; sempre que aquesta experiència estiga 
relacionada amb les competències inherents a aquest títol. 

Com puc sol·licitar-lo ⋅ Informació . 

Termini Des de l’endemà de la consolidació de la matrícula fins al 
5 d´octubre de 2020. 

Termini d’ampliació de matrícula 
si s’ha sol·licitat reconeixement 
de crèdits 

Del 7 al 15 de gener de 2021. 

 

Nota: assignatures optatives 

S’ha de tindre en compte que si l’estudiant es matricula d’assignatures de caràcter optatiu després no 
podrà sol·licitar l’anul·lació en la matrícula d’aquestes assignatures al·legant que ha reconegut crèdits de 
caràcter optatiu del seu pla d’estudis mitjançant altres vies .  
 

10. Progrés i permanència en els teus estudis 
 

Permanència S’ha de superar com a mínim, entre el curs en el qual estàs matriculat i el següent, el 
50% dels crèdits matriculats; o bé, el 75% en el curs següent. 

Incompliment 

- Estudiants a temps complet (estar matriculat entre més de 36 i 78 ECTS): només 
podrà matricular-se en els dos cursos acadèmics següents a temps parcial.  

- Estudiants a temps parcial (estar matriculat entre 12 i 36 ECTS): s’hauran 
d’abandonar els estudis. 

Més informació Més informació sobre el progrés i la permanència . 

 

  

http://estudios.umh.es/
http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/
http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/competencias-transversales-y-profesionales/
https://estudios.umh.es/matriculacion/criterios-de-permanencia/
http://estudios.umh.es/matriculacion/criterios-de-permanencia/
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11. Anul·lació de matrícula 
 

Els períodes establits per a l’anul·lació de la matrícula són els següents:  

Anul·lació de matrícula amb devolució de preus públics Fins al 31 d’octubre de 2020. 

Anul·lació de matrícula per causes de força major Des del 2 de novembre de 2020 fins a la 
finalització del curs acadèmic 2020/2021. 

 

http://estudios.umh.es/

