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El següent document arreplega tota la informació necessària per a fer la matrícula en els estudis de grau. 
 
 
1. Terminis 

 
Els terminis establits pel calendari acadèmic de la Universitat són els següents: 
 

 
Matrícula 

 

Termini ordinari juliol 
 
Termini extraordinari setembre 
 

28 al 31 de juliol de 2020 
 
24 al 28 de setembre de 2020 
 

Sol·licitud de 
matrícula parcial 

  

Termini ordinari 
 
Termini extraordinari 

1 al 15 de setembre de 2020 
 
1 al 15 d’octubre de 2020 

Reajustament de 
matrícula 28 de setembre al 2 d´octubre de 2020 

Ampliació 
extraordinària de 
matrícula 

7 al 15 de gener de 2021 

Anul·lació de 
matrícula 

Termini general amb devolució de 
preus públics 
 
Termini extraordinari per causa 
de força major 

Fins al 31 d’octubre de 2020 
 
Des del 2 de novembre fins a la finalització del 
curs acadèmic 

 
 
 
2. Com fer la matrícula  

 
1r. Rebràs un SMS i un correu electrònic amb la clau d’accés per a accedir a l’aplicació d’automatrícula 

 . 

IMPORTANT:  Si no formalitzes la matrícula en el període indicat, perdràs la plaça assignada en el procés 
de preinscripció i el dret de matrícula. 

 
 
  

http://estudios.umh.es/
https://estudios.umh.es/matriculacion/gradomatricula/matricula-parcial-2/
https://matricula.umh.es/
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3. Documentació 
 

1. Document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport. 

2. SEPA: document d’autorització de la domiciliació bancària. L’has de descarregar quan formalitzes 
l’automatrícula. 
 
3. Documentació Acadèmica 
 

Via d’accés Documents 

PAU Comunitat Valenciana - Targeta de les proves d’accés a la universitat. 
PAU altres comunitats 
autònomes 

- Targeta de les proves d’accés a la universitat. 
- Justificant del pagament dels drets de trasllat d’expedient0F

1. 

Sistemes educatius 
estrangers 

- Acreditació per a estudiants internacionals expedida per la UNED. Nota: 
Es donarà de baixa als qui no hagen presentat l’acreditació definitiva 
abans del 23 d’octubre de 2020, amb excepció dels qui estiguen pendents 
d’homologació del títol de batxillerat. 

Ensenyaments superiors no 
universitaris 

- Títol i certificació acadèmica del títol de tècnic superior. 
- Targeta de les proves d’accés a la universitat: en cas d’haver fet la prova 
en la fase voluntària. 

Majors de 25 anys 
- Targeta d’haver superat les proves d’accés per a majors de 25 anys. 
- Si no s’ha superat la prova en la UMH: justificant de pagament dels drets 
de trasllat de la universitat en què s’haja fet la prova1F

2. 

Majors de 40 anys - Targeta d’haver superat les proves d’accés per a majors de 40 anys en la 
UMH. 

Majors de 45 anys - Targeta d’haver superat les proves d’accés per a majors de 45 anys en la 
UMH. 

Titulats universitaris - Títol universitari oficial. 
- Certificació acadèmica de notes. 

Admissió amb estudis 
universitaris parcials 

- Notificació de la resolució d’admissió del vicerector d’Estudiants i 
Coordinació. 

Sense selectivitat (plans 
antics) 

- Llibre de qualificació escolar en què conste la superació del COU amb 
anterioritat al curs acadèmic 1974/1975, del curs preuniversitari i de la 
prova de maduresa, o del batxillerat de plans anteriors a 1953. 

 

4. Documentació acreditativa de l’exempció o bonificació que l’estudiant poguera ser beneficiari2F

3.  

 

                                                           
1 Aquest tràmit s’ha de fer en la universitat en la qual s’ha realitzat la selectivitat. En cas d’haver iniciat anteriorment 
estudis universitaris en el centre universitari d’origen. En l’accés identificat de la pàgina web de la UMH es pot accedir al 
document justificatiu d’estar matriculat en el títol de grau de la UMH. 
2 En l’accés identificat de la pàgina web de la UMH es pot accedir al document justificatiu d’estar matriculat en el títol de 
grau de la UMH. 
3 Pots consultar les exempcions i bonificacions en la pàgina 4 d’aquest document. 

http://estudios.umh.es/
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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 
 

Fins al 7 de setembre de 2020. 
 
 
6. Carnet universitari 
 
El lliurament del carnet universitari es realitzarà en el Centre de Gestió de Campus corresponent. S'informarà 
l'estudiantat de com obtindre'l. 

7. 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 es vàlid el 
carnet individual llevat que hi conste el nombre de 
fills de la família). En cas de família monoparental, el 
títol o carnet acreditatiu.3F

4 
 
. Discapacitat 
. Violència sobre la dona 
. Víctimes de terrorisme 
. Sistema protecció de menors 
. Sistema judicial de reeducació 
. Situació de exclusió social 
. Matrícula d’honor en Batxillerat o Premi 
Extraordinari de Batxillerat 
 

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

La documentació acreditativa que certifique les 
situacions exposades. 

 

                                                           
4 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/
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8. Beques 
 

Beca del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional  

⋅ Consulta d’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 ⋅ Consulta d’informació . 

 

9. Formes de pagament de l’import de la matrícula 
 
9.1 Pagament DOMICILIAT 
 

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

Terminis Mesos de càrrec Observacions 

U 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 la forma 
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 
la forma 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. 

http://estudios.umh.es/
http://estudios.umh.es/becas/mecd/
http://estudios.umh.es/becas/conselleria/
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9.2 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. 

 

10. 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 distintes a efectes 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 efectes 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 i 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. 

 

11. Progrés i permanència en els teus estudis 
 

Permanència 
Els estudiants matriculats per primera vegada de qualsevol pla d’estudis hauran de 
superar, com a mínim, 6 crèdits ECTS per a tindre dret a continuar cursant els 
mateixos estudis en aquesta universitat. 

Incompliment 
En cas de no superar aquest mínim, serà procedent una nova matriculació en la 
mateixa titulació i en el mateix centre, per una sola vegada i amb l’autorització prèvia 
del rector, si l’estudiant acredita l’existència d’una causa justificada. 

Més informació Més informació sobre el progrés i la permanència . 

 

http://estudios.umh.es/
http://estudios.umh.es/reconocimiento-creditos/grados/
https://estudios.umh.es/matriculacion/criterios-de-permanencia/
http://estudios.umh.es/matriculacion/criterios-de-permanencia/
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12. Anul·lació de matrícula 
 
En el cas que l'estudiantat decidisca no estar matriculat ha d'anul·lar la seua matrícula des del seu accés 
identificat. 

http://estudios.umh.es/

