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INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA  

GRAU EN FISIOTERÀPIA - CURS 2022/2023 
 

Els instruccions de matrícula són notes aclaridores o explicatives de la forma en que els 

estudiants han de realitzar la seua matrícula, en funció de la seua situació acadèmica i la 

forma en què desitgen estructurar i cursar els seus estudis.  

La normativa específica que regeix la matrícula en les titulacions de grau i màster de la 

Universitat de València està recollida en: 

https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf 

És MOLT IMPORTANT que es lligen i tinguen en compte aquestes instruccions. 

1.-ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO 

1.1 PROCEDIMENT  

- El procedimient es el d’Automatrícula.  

- Es recomana encaridament que els/les estudiants tinguen preparades diverses opcions de conjunts 

horaris perquè aquestes es van limitant a mesura que es van omplint els grups. 

- Per a accedir a l'aplicació de matrícula, l'enllaç és: 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

Per a entrar, caldrà introduir les dades que s'indiquen a continuació, important tindre-ho a mà:  

NIF + DATA DE NAIXEMENT + NOTA D’ACCÉS 

Si, una persona intenta connectar-se i li dona error de validació durant 3 vegades es bloqueja 
l'aplicació pel que cal: tancar el navegador completament i tornar a intentar-ho. 
 
Si durant el procés de la matrícula es produïra algun error, és possible contactar amb el 
personal de la secretaria en horari de 9 a 14 hores.  
Els telèfons de contacte són 
 

96 398 34 58 
96 398 38 56 
96 398 31 78 

 

IMPORTANT: El personal del centre ha elaborat per a els/les estudiants de primer curs conjunts 

horaris per agrupació d'assignatures, de manera que ells mateixos puguen fer una prelació de 

preferències a l'hora de fer la matrícula (poden consultar-se en la web de la Facultat de 

Fisioteràpia: https://www.uv.es/fisioterapia). Aquests conjunts horaris garanteixen poder assistir a 

totes les classes sense solapament d'horaris. 

 
A més, és possible consultar unes FAQs respecte de qüestions que poden plantejar-se. Es 
recomana consultar aquest enllaç abans del dia de la matrícula 
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182 

https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/fisioterapia
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182
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Durant el procés de matrícula, l'aplicació genera al/l'estudiant de manera automàtica, un 
usuari i una contrasenya, en aqueix moment ha d'anotar-los per a poder accedir posteriorment 
a la seua matrícula i al conjunt d'aplicacions necessàries per a realitzar els seus estudis de grau.  
 
En l'apartat de forma de pagament es recomana triar l'opció de pagament en targeta de crèdit. 
En punt 6 d'aquestes instruccions hi ha més informació respecte de la forma de pagament. 
 
En acabar la matrícula ha de fer un clic a “FINALITZAR” per a tancar el procés. Amb aquest acte 
s'acciona el procediment informàtic perquè el/la estudiant reba en el seu e-mail d'alumni 
(accedir a través de: https://correo.uv.es/ amb l'usuari i contrasenya que li han donat), un 
resum de la seua matrícula, la qual cosa li garanteix que el procés s'ha executat amb èxit. 
 
Si l'estudiant/a no completa la matrícula, i ix d'ella no marcant el botó "finalitza", el Servei 
d’Informàtica fa un procés automàtic de finalització i el/la estudiant ja no podrà tornar a accedir 
a l'aplicació per a modificar la seua matrícula. En aquest cas el/la estudiant haurà de passar per 
la secretaria del centre i identificar-se perquè des d'allí se li matricule, ara bé, en aqueix cas 
podrà optar únicament a aquells grups en els quals hi haja disponibilitat de places, encara que 
sí que es garanteix la coherència horària. 

 
1.2 LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS: 

En el moment de la matrícula, en acabar el procés d'elecció d'horaris, apareixerà en l'aplicació 

una URL a través de la qual els estudiants de primer curs, podran annexar la documentació 

requerida, segons la via d'accés. Els arxius han de nomenar-se, amb els noms que s'indiquen 

a continuació, perquè conformaran l'expedient electrònic de l'estudiant. 

 

ID DNI/NIE/PASSAPORT 

DOMICILIACIÓ_BANCÀRIA 
Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula 
degudament emplenada 

  FORMA D’ACCÉS EBAU 

PAGUE_TRASLLAT_EBAU Justificant de pagament dels drets de trasllat EBAU 

CERTIFICAT_EBAU Qualificacions de les EBAU 

  FORMA D’ACCÉS CFGS 

TÍTOL_CFGS Títol tècnic/a superior o depòsit 

CERTIFICAT_NOTA_MITJANA_CFGS Certificat oficial de notes 

CERTIFICAT_EBAU_CFGS Qualificacions de les EBAU 

RECONEIXEMENT_CREDITOS_CFGS Sol.licitud de reconeixement de crèdits 

  FORMA D’ACCÉS ESTRANGERS 

ACREDITACIÓ_UNED Acreditació expedida per la UNED 

HOMOLOGACIÓ_UNED 
Acreditació UNED d’homologació de batxillerat 
(estudiants no UE) 

CERTIFICAT_CASTELLÀ_VALENCIÀ Certificat B2 castellà / valencià 

CERTIFICAT D’INGLÉS Certificat B1 d’inglés 

  FORMA D’ACCÉS TITULATS UNIVERSITARIS 

TÍTOL_GRAU_MÀSTER Títol o depòsit 

https://correo.uv.es/
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CERTIFICAT_NOTA_MITJANA_TITULAT Certificat oficial de nota mitjana 

RECONEIXEMENT_CREDITOS_TITULAT Sol.licitud de reconeixement de crèdits 

  FORMA D’ACCÉS MAJORS DE 25,40,45 

CERTIFICAT_MAJORS Certificat de la prova d’accés 

  ACREDITACIÓ DE LES SITUACIONS ESPECIALS D’ACCÉS 

CERTIFICAT_DISCAPACITAT Reconeixement de discapacitat 33% o més  

CERTIFICAT_ESPORTISTA_ELIT Esportista d’elit o d’alta competició: còpia del BOE 

CERTIFICAT_CSD Certificat CSD (Consell Superior d’Esports) 

  
ACREDITACIÓ DEL DRET A L’EXEMPCIÓ DE TAXES DE 
MATRÍCULA  

TÍTOL_FAMÍLIA_NOMBROSA 
Títol de família nombrosa (momés per a estudiants de 
fora de la Comunitat Valenciana i si no va poder ser 
comprovat per l’aplicació de matrícula) 

TÍTOL_FAMÍLIA_MONOPARENTAL 
Títol de família monoparental (si no va poder ser 
comprovat per l’aplicació de matrícula) 

MATRÍCULA_HONOR Matrícula d’honor o premi extraordinari en batxiller 

VICTIMA_TERRORISMO Víctimes de terrorisme 

VIOLÈNCIA_GÈNERE Víctimes de violència de gènere 

PROTECCIÓ_MENORS 
Sistema de protecció de menors/sistema judicial de 
reeducació 

RESOL_EXCLUSIÓ_SOCIAL Exclusió social 

CERTIFICAT_DISCAPACITAT_EXEN Reconeixement de discapacitat 33% o més  

 

A més, de moment, també aquest curs els estudiants tindran un expedient en format paper, 

per la qual cosa han d’aportar fotocòpies dels documents que han pujat a través del 

procediment electrònic. En aqueix momento es farà lliurament d’una agenda universitària. El 

termini de lliurament i recollida de l’agenda será del 12 al 16 de setembre, tots dos dies 

inclosos.  

Hauran d’aportar la documentació que s’indica a continuación i que será diferent, segons la 

via d’accés:  

En tot cas:  

 

- Fotocòpia del DNI o passaport. 

- Autorització de cobraments  EMPLENADA, ha d’obtindre’s a través de l’enllaç: 

https://www.uv.es/secretfisio/domiciliacio.pdf 

 

 

 

https://www.uv.es/secretfisio/domiciliacio.pdf
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I ELS SEGÜENTS DOCUMENTS, segons la seua forma d'accés: 

a) Estudiants que accedeixen per Proves d’Accés:  
 
- Original y còpia o fotocòpia acarada del títol de batxiller o del resguard del depòsit del títol.  
- Original y còpia o fotocòpia acarada de la targeta de les Proves d’Accés a la Universitat o una 
impressió d’aquestes. Si porta signatura digital és suficient amb una còpia. 
- Si l'estudiant no ha realitzat el Batxillerat i les Proves d'Accés en una de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló, 
Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant o Universitat Miguel Hernández) 
haurà d'aportar el justificant de pagament de taxes per emissió de “certificat acadèmic oficial” 
(CAO). Des de la seu electrònica ENTREU pot imprimir (sense cost) un certificat d'admissió que 
li serà sol·licitat en la universitat en què va cursar les proves selectives per a la sol·licitud 
d'aquest certificat  
- Per al cas d'estudiants amb credencial d'accés expedida per la UNED, és suficient amb còpia 
d'aquesta  
Important: Si la credencial expedida per la UNED té caràcter provisional, el/la estudiant haurà 
de portar al centre, abans de l'11 d'octubre, la credencial definitiva perquè en cas contrari es 
procedirà a l'anul·lació de la seua matrícula..   
 
b) Estudiants que accedeixen des de Formació Professional/Cicles formatius: 
 
- Original i còpia o fotocòpia acarada del títol de formació professional o del resguard del 
depòsit. 
- Fotocòpia del certificat d'accés a la universitat amb indicació de la nota mitjana (amb tres 
decimals), si el document va signat digitalment  
- ORIGINAL del certificat de notes per al cas que aquest no porte signatura digital  
- Impressió de les EBAU, si s'hagueren fet específiques  
 
c) Estudiants que accedeixen per Titulats Universitaris: 
 
- Original i còpia o fotocòpia acarada del títol universitari o del resguard del depòsit. 
- Certificat original de l'expedient acadèmic amb indicació de la nota mitjana, per al cas de 
titulats que NO cursaren els seus estudis en la UVEG.  
 
d) Estudiants que accedeixen per Accés per a Majors de 25 anys: 
 
- Fotocòpia i original del certificat acreditatiu de la superació de les proves d'accés per a majors 
de 25 anys  
 
e) Estudiants que accedeixen per Accés per a Majors de 45 anys:  
 
- Certificat acreditatiu de la superació del procés: original i còpia 
 
f) Estudiants que accedeixen per Accés per a  Majors de 40 anyss: 
 
- Certificat acreditatiu de la superació del procés: original i còpia 
 
g) Discapacitats/des 

 

- La documentació corresponent a la seua forma d'accés i certificat que avale la condició de 

discapacitat/a. 
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h) Deportistes d’Alt nivell / Elit/Alt rendimient: 

 

TIPUS 
D’ESPORTISTA 

ACREDITACIÓ 

Alt Nivel Publicació en el BOE 
o bé,  
Certificat del Consell Superior d’Esports 
 

Alt Rendimient L’acreditació de la qualificació d’desportista de alt rendimient serà realitzada per: 
- Consell Superior d’Esports  
- Direcció General d’Esports de la comunitat autónoma (que pot dir-se de formes 

diferents), i/o publicació en butlletí de la C. Autònoma que corresponga.  

Esportista Elit Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
En la publicación del DOCV también se incluirán a los deportistas de Alto nivel publicados 
en el BOE. 

 

2.-  ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO CURSO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

Des de l’1 de juliol els estudiants de segon i posteriors cursos ja poden preparar la matrícula.  
 
L’ accés es fa a través de Secretaría Virtual: 
http://www.uv.es/preparamat 
(enllace "Preparació matrícula 2022/2023" dins de l'apartat "Ajudes Prèvies") 
 
La preparació i revisió de les dades administratives permetrà estalviar temps el dia de la 
matrícula i així accedir directament a seleccionar les assignatures i grups a matricular. 
 
Recorde's que les cites de matrícula es podran consultar a partir del dia 18 de juliol (des de les 
14:00h.) en la Secretaria Virtual de la Universitat (http://secvirtual.uv.es). 

 

2.1 L’AUTOMATRÍCULA  

- El procediment és d'automatrícula, el/la estudiant podrà procedir a realitzar la matrícula del 

curs a partir del dia i hora de la seua cita de matrícula (abans d'aquesta data no estarà 

habilitat) 

- ATENCIÓ ! Aquells estudiants que en primer curs no tinguen superats un mínim de 12 crèdits 

o aquells que tinguen 5 o 6 convocatòries consumides, hauran de sol·licitar l'exempció a la 

normativa de permanència. 

- https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf en el termini establit, 

aportant la documentació que avale la justificació del baix rendiment o el consum de les 

convocatòries. La degana emetrà resolució  

 Si és favorable a el/la estudiant se li matricularà d'ofici aquesta assignatura. Per a això, haurà 

de contactar amb la secretaria el mateix dia de la matrícula, o enviar un correu electrònic amb 

anterioritat a fac.fisioterapia@uv.es indicant: l'assignatura i una prelació de conjunts horaris 

en què prefereix que se li matricule. Cal tindre en compte que els grups i subgrups es van 

http://www.uv.es/preparamat
http://secvirtual.uv.es/
https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf
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omplint o no sabem la disponibilitat que hi haurà en aqueix moment. Respecte de la resta 

d'assignatures que vol cursar, s'automatricularà el/la estudiant el dia de la seua cita de 

matrícula. 

 Si és desfavorable, s'aplicarà la normativa de permanència i només caldrà recórrer la resolució  

- En finalitzar la matrícula, ha de fer un clic a “FINALITZAR” per a acabar el procés. Amb aquest 

acte s'acciona el procediment informàtic perquè el/la estudiant reba en el seu e-mail d'alumni 

un resum de la seua matrícula, la qual cosa li garanteix que el procés s'ha executat amb èxit. Si 

l'estudiant/a no “finalitza”, el Servei d’Informàtica fa un procés automàtic de finalització pel 

que el/la estudiant ja no podrà tornar a accedir a l'aplicació per a modificar la seua matrícula. 

 
2.2 CONDICIONANTS A L’HORA DE REALITZAR LA MATRÍCULA:  

 
És obligatori matricular TOTES les assignatures no superades del curs inferior abans de 

matricular-se del curs superior. IMPORTANT Per a facilitar la gestió en la matrícula, s'ha de 

realitzar tenint en compte el següent: 

2.2.1 És obligatori matricular les assignatures pendents. L'aplicació de matrícula els 

assignarà un grup RE que en el vist i plau es representa amb el símbol (..). Aquest grup és 

“fictici”, l'assignació real es farà posteriorment, seguint els criteris d'ordenació de matrícula. 

A partir del dia 01/08/2022 els estudiants amb assignatures matriculades en grups R (..) han 

d'entrar en Secretària Virtual per a consultar el grup de docència real que els ha sigut assignat  

 

2.2.2 Les assignatures que es matriculen per primera vegada han de ser totes de la mateixa 

agrupació i conjunt horari. 

- Totes les assignatures d'un curs acadèmic han de ser matriculades en la mateixa agrupació i 

conjunt horari. Si l'estudiant ha de matricular assignatures en dos cursos diferents, per a 

cadascun dels cursos pot triar una agrupació diferent. 

-  L'aplicació de matrícula mostrarà a l'estudiant: primer l'agrupació o agrupacions que 

disposen de places en totes les assignatures que l'estudiant vol matricular i després en el 

següent pas, el conjunt horari o conjunts horaris disponibles. ÉS RESPONSABILITAT DE 

L'ESTUDIANT COMPROVAR QUE HA MATRICULAT TOTES LES ASSIGNATURES QUE DESITJA. 

- La Facultat de Fisioteràpia ha elaborat conjunts horaris: agrupacions d'assignatures per curs 

que garanteixen la compatibilitat HORÀRIA de les assignatures per grups i subgrups  

- Els estudiants de quart curs que hagen de cursar optatives hauran de matricular-les després 

de triada l'agrupació de quart curs per a les obligatòries. En la pestanya OPTATIVES apareix 

l'oferta per a la matrícula. Les assignatures optatives tenen un sol grup, per tant, no cal triar 

grup. 

- Atés que existeix un límit màxim de crèdits del qual el/la estudiant pot matricular-se (72 ECTS), 

conforme vaja matriculant-se, anirà consumint el seu “saldo” de crèdits. És a dir que, si un/a 

estudiant té pendents 30 crèdits de primer curs i 20 de segon curs, en tercer solament podrà 

matricular-se d'un màxim de 22 crèdits (72-50). Aquest límit pot sol·licitar ser augmentat 
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mitjançant instància dirigida a la Degana, si foren tots els crèdits que li resten per a finalitzar la 

titulació. 

- IMPORTANT: per tercer any, aquest pròxim curs acadèmic s'oferiran alguns grups en anglés. 

Per tant, cal comprovar si es tria l'un o l'altre conjunt horari què pot contindre aquesta docència: 

33002 “Fisiología Humana, grup A, subgrup L4 
33006 “Utilització de les Tecnologies d’Informació i Comunicació” (TIC) grup C, subgr. I13 
33019 “Fisioteràpia de l’aparell locomotor” Grup A, subgrup L3 
33023 “Teràpia Osteopàtica” grup A, subgrup L2 
33033 “Fisioteràpia de l’Esport” grup A, subgrup pràctic P1 
33029 “Anglés Tècnic” tots els grups(A-B-C) 
 

Es recorda que si es té dret a alguna reducció econòmica en l'import de la matrícula, cada curs 

cal presentar el justificant en Secretaria. 

2.3  MATRÍCULA DE PRÁCTICUM PER A ESTUDIANTS DE GRAU 

Per a la matriculació dels mòduls del pràcticum clínic que consta de 6 + 34 crèdits ECTS, segons 

el que s'estableix en el document verifica de la titulació, es requereix que els estudiants hagen 

superat un mínim de 90 crèdits ECTS.  

El desenvolupament de la part privada de les pràctiques es gestionarà a través 

d'autopràcticum. 

La informació relativa a les pràctiques externes es pot consultar en:  

https://www.uv.es/uvweb/fisioterapia/ca/estudis-grau/oferta-graus/practicum-grau-

1285853330472.html 

Ací podreu consultar un tutorial respecte de com fer l'elecció d'hospitals. que es farà en el 

moment de realitzar la matrícula.  

REALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA PER PART DELS ESTUDIANTS QUE PARTICIPARAN EN UN 

PROGRAMA DE MOBILITAT DURANT EL CURS: 

Els/les estudiants hauran de matricular el dia i hora de matrícula aquelles assignatures que 

vagen a cursar a Espanya (pendents o de primera matrícula que desitgen). Quant a les 

assignatures que seran cursades en una universitat europea, està previst que, el programa 

informàtic, capture en el moment de la matrícula la informació que consta en els seus 

contractes de mobilitat (sempre que aquests contractes hagen sigut tancats pel coordinador 

de mobilitat del centre). En el vist i plau han de constar el total dels crèdits matriculats per 

l'estudiant: els que farà a Espanya i els que farà a Europa..  

Si algun estudiant del programa Erasmus/Seneca no està a Espanya el mes de juliol pot 

automatricular-se d'aquelles assignatures que cursarà a la seua volta. Si per algun problema 

informàtic això no fora possible, el/la estudiant pot fer el següent: 

Enviar a l'adreça de correu fac.fisioterapia@uv.es una prelació de les agrupacions en què vol 

cursar les assignatures del curs 2022/23 en la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de 

València. Les assignatures que cursarà fora seran les del contracte de mobilitat. És molt 

https://www.uv.es/uvweb/fisioterapia/ca/estudis-grau/oferta-graus/practicum-grau-1285853330472.html
https://www.uv.es/uvweb/fisioterapia/ca/estudis-grau/oferta-graus/practicum-grau-1285853330472.html
mailto:fac.fisioterapia@uv.es
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important que el correu des del qual se sol·licite aquesta matrícula siga de “@alumni.uv.es”, 

ja que solament així es pot garantir la identitat i voluntat de qui fa la petició. No s'atendran 

sol·licituds fetes des d'altres correus personals. Es recomana la consulta periòdica de la pàgina 

web del Servei de Relacions Internacionals de la UVEG, en la qual els estudiants participants en 

els programes de mobilitat trobaran informació sobre els procediments i tràmits a seguir durant 

el pròxim curs. 

3.- MATRÍCULA PARCIAL 

El règim de dedicació ordinari de els/as estudiants és el de temps complet, no obstant això, 

els/as estudiants que desitgen cursar estudis a temps parcial han de sol·licitar-ho cada curs 

acadèmic en el termini establit (consultar terminis en la pàgina Web del Centre). 

Els/as estudiants a temps complet s'han de matricular d'un mínim de 36 crèdits i un màxim de 
72 
 
Els/as estudiants a temps parcial s'han de matricular de 24 a 36 crèdits. 
 
El règim de dedicació a temps parcial se sol·licitarà per causes justificades, entre altres per 
l'activitat laboral regular i acreditada, la pràctica esportiva de l'alt nivell, necessitats educatives 
especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil. 
 
Aquesta sol·licitud d'estudis a temps parcial requereix d'aprovació per part del Deganat del 

centre, previ informe de la C.A.T(Comissió Acadèmica de Títol). No obstant això, si arribat el dia 

de la matricula el/la estudiant no ha rebut contestació respecte de la seua sol·licitud a temps 

parcial haurà de realitzar la matricula el dia i hora que tinga assignat i fer una matrícula 

completa, si posteriorment s'accepta la seua sol·licitud se li donarà de baixa en les assignatures 

que no desitge cursar. 

Cada curs acadèmic ha de sol.licitar-se l’opció de matrícula parcial. (L’autorització no se 

hereta d’un curs al següent) 

La Facultat de Fisioteràpia recomana a els/as estudiants que realitzen la seua matrícula en 

primer curs i desitgen que la mateixa siga a temps parcial, que es matriculen de les assignatures 

transversals de branca:  

 -ANATOMÍA HUMANA I   9 CRÈDITS 
 -ESTADÍSTICA     6 CRÈDITS 
 -FISIOLOGÍA HUMANA   9 CRÈDITS 
 -PSICOLOGÍA DE LA DISCAPACITAT  6 CRÈDITS 
 -UTILIZ.TECN.INF. I COM.(TICS)  6 CRÈDITS 

 
ATENCIÓ: Els/as estudiants que entre dos cursos successius no hagen superat almenys 36 

crèdits, en el curs següent no es podran matricular de més de 36 crèdits. Poden sol·licitar, per 

causes justificades, l'exempció d'aquesta norma, que resoldrà la degana de la Facultat  
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4.- PAGAMENT DE TAXES I EXEMPCIONS 

 
4.1 PAGAMENT DE TAXES 
 
1) La Generalitat Valenciana fixa anualment les taxes de matrícula. 
2) Els/as estudiants que es matriculen per segona o més vegades d'una mateixa assignatura, 
se li aplicaren els increments que fixa la normativa actual.  
3) Formes de pagament: 
 
3-a)Pagament mitjançant domiciliació bancària  
 
La modalitat de pagament domiciliat es podrà realitzar en el compte de qualsevol entitat 
bancària de la zona única de pagament en euros amb les següents opcions: 
(1) Pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula. Es girarà un únic rebut per 
l'import total de la matrícula que es carregarà per l'entitat bancària la primera setmana del mes 
d'octubre de 2022. 
(2) Pagament fraccionat en dos terminis. El primer rebut es carregarà la primera setmana del 
mes d'octubre de 2022 i el segon rebo la primera setmana de gener de 2023 
(3) Pagament fraccionat en huit mensualitats. En aquest cas els rebuts es carregaran entre els 
mesos d'octubre de 2022 i abril de 2023, d'acord amb el calendari que figura a l'annex d'aquesta 
instrucció.  
(4) Per a les matrícules que es realitzen després de setembre de 2022, el primer rebut es girarà 
quan es tramite la matrícula. En cas de sol·licitar-se el pagament en huit mensualitats, l'import 
total de la matrícula es repartirà proporcionalment en els rebuts que resten fins al mes d'abril 
de 2023.  
La generació de rebuts es farà de manera automàtica al venciment de cada termini o 
mensualitat. 
 
3-b) Pagament mitjançant targeta de crèdit  
 
La modalitat de pagament amb targeta de crèdit funcionarà de la forma següent: 
(1) L'estudiantat indicarà en la seua matrícula l'opció per a fer el pagament amb targeta, no 
sent necessari registrar cap informació sobre aquesta.  
(2) Així mateix, marcarà si vol pagar en un, dos o huit terminis. En aquest sentit, els rebuts 
s'emetran en les mateixes dates que els rebuts domiciliats.  
(3) L'estudiantat podrà consultar els rebuts emesos i fer els pagaments en la plataforma de 
pagament en línia de la Seu Electrònica de la UV ENTREU, en el termini de set dies des de 
l'emissió. S'enviarà a l'estudiantat avisos de l'emissió dels rebuts per tots els mitjans electrònics 
disponibles: secretaria virtual, adreces de correu i aplicacions mòbils.  
 

IMPORTANT: Per al primer pagament o per a possibles canvis de c/c s'ha d'emplenar el següent 
formulari que es troba en la pàgina web de la Facultat i entregar-ho en la secretaria signat 
https://www.uv.es/secretfisio/domiciliacio.pdf 

 
 

4.2 EFECTES DE L’IMPAGAMENT  
 

Es considerarà que l'estudiantat ha incomplit l'obligació de pagament de l'import de la 
matrícula quan: 
 
(1) Havent-hi saldo en el compte de domiciliació, s'haja rebutjat el pagament d'algun rebut o 
s'haja retornat abans dels cinquanta-huit dies.  

https://www.uv.es/secretfisio/domiciliacio.pdf
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(2) Algun rebut siga retornat per falta de saldo o el número de compte facilitat siga erroni.  
 
(3) En el cas de pagament amb targeta de crèdit, algun rebut no haja sigut pagat en els set dies 
naturals següents a la seua disponibilitat en la Seu Electrònica.  
 
Quan l'estudiantat haja deixat de pagar tres rebuts, consecutius o alterns, no s'emetran la resta 
de rebuts mensuals. 
 
En tots els supòsits anteriors el rebut en efectiu corresponent a l'import total pendent de la 
matrícula s'enviarà a l'adreça institucional de correu electrònic del/l'estudiant. En aquesta 
comunicació s'avisarà que l'accés a alguns serveis de la UV podran ser bloquejats. El/a estudiant 
disposarà d'un termini màxim de 15 dies i que, cas de no fer-ho es procedirà a l'anul·lació de la 
matrícula d'aquest curs acadèmic.  
Además, respecto al curso siguiente se producirán los siguientes efectos: 
 

- El/a estudiant no serà citat per a la matrícula del curs 2022-2023. Si volguera matricular-se 
haurà de sol·licitar, pel procediment establit a aquest efecte, que se li assigne data i hora de 
matrícula. 
 

- Quan es matricule només tindrà opció al pagament total en un únic termini i en efectiu. En cas 
d'impagament, es procedirà de la forma exposada anteriorment. La matrícula haurà d'estar 
abonada o, si és el cas, anul·lada, abans del final de novembre de 2022. 
 

- L'estudiantat que finalitze els estudis no podrà fer el depòsit del títol fins que haja pagat la 
totalitat dels rebuts. 

 
 
4.3 EXEMCIONS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA – S’han d’acreditar cada any!! 

 

Matrícula d’Honor:  

Per a estudiants de primer curs, amb avaluació global de segon de batxillerat (o estudis 

anteriors equivalents), o amb premi extraordinari de batxillerat. Suposa exempció total de les 

taxes acadèmiques, solament han d'abonar-se les taxes administratives (obertura d'expedient 

i carnet), a més del segur escolar. S'acredita mitjançant certificació expedida per l'institut de 

batxillerat corresponent. Ha d'entregar-se en el moment de la matrícula 

Per a estudiants de segon i posteriors cursos: respecte d'assignatures cursades en el grau amb 

qualificació de matrícula d'honor, sempre que es tracte dels mateixos estudis i en el curs 

immediatament posterior, hi haurà una exempció del mateix nombre de crèdits.  

Família Nombrosa i Monoparental:  

Per al cas d'especial, no s'abonen les despeses de taxes de matrícula. Per al cas d'especial, no 

s'abonen les despeses de taxes de matrícula. 

Per al cas de general: bonificació del 50% de l'import.  
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La condició de família nombrosa es conserva durant tot el curs, encara que finalitze aquesta 

situació durant aquest. Es recomana que, encara que es demane beca s'indique la condició de 

família nombrosa, perquè en el cas de denegació de beca s'aplique aquesta deducció.  

L'acreditació es fa en el moment de la matrícula a través de connexió amb la Conselleria de 

Benestar Social. No obstant això, si falla l'aplicació, serà necessari passar per la secretaria del 

centre amb original i còpia de la documentació que acredite l'exempció, perquè s'anote la 

circumstància en l'expedient i els rebuts es generen correctament. 

IMPORTANT, atés que els rebuts es generaren el mes d'octubre, TOTES les exempció han 

d'estar acreditades i notificades a la secretaria amb anterioritat. En cas contrari, els rebuts 

s'emetran per l'import complet sense deducció 

Víctima de bandes armades i terroristes 

Document de reconeixement 

Discapacitats 

Ha d'aportar-se original i còpia de la resolució o document substitutiu. Solament per a 

determinats casos l'exempció és total, per la qual cosa s'ha d'aportar un número de c/c el dia 

de la matrícula. 

Altres exempcions:  

Han d'estar acreditades amb el document que les descriga. 

Beques 

En el moment de realitzar la matrícula el/la estudiant haurà de marcar si serà sol·licitant de 

beca: Ministeri, Generalitat, o ambdues.  

Beques de caràcter general: per al cas que el/la estudiant sol·licite beca/s haurà de consultar la 

convocatòria que regisca els requisits, forma de sol·licitud i procediment que han de tindre's 

en compte a l'hora de la seua admissió i resolució. En termes generals, de manera orientativa 

i, prenent com a referència convocatòries anteriors: 

Forma, lloc i termini de sol·licitar la/s beca/s: 

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través 
de la seu electrònica que s'indicarà en la convocatòria del Ministeri o de la Generalitat. 
 
Beques convocades pel  Ministeri:  
 
Una vegada emplenada la sol·licitud, haurà de ser signada per l'interessat amb qualsevol dels 
sistemes de signatura electrònica establits en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics i enviada pel procediment 
telemàtic establit, quedant així presentada amb caràcter general. No seran tingudes en compte 
aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no completen el procés de presentació 
establit, obtenint el resguard de sol·licitud que haurà de ser conservat pel sol·licitant per a 
acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma 
establits. 
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Així mateix, la signatura per tots els membres computables de la unitat familiar en l'apartat 
corresponent del formulari, haurà de realitzar-se per qualsevol dels sistemes de signatura 
electrònica establits en el paràgraf anterior i implica que autoritzen les universitats i a les 
administracions educatives a obtindre d'altres administracions públiques la informació que 
resulte precisa per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades 
d'identificació, circumstàncies personals, acadèmiques i familiars així com renda i patrimoni 
necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca. 
 
Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, la signatura 
electrònica tant de l'interessat com de tots els membres computables de la seua unitat familiar 
podrà efectuar-se mitjançant la utilització de claus concertades i/o l'aportació d'informació 
coneguda per totes dues parts. 
 
A més també podran presentar-se les sol·licituds de beca a través del procediment previst en 
l'article anterior, podran presentar-se les sol·licituds en els registres, oficines de correus, 
oficines consulars d'Espanya i en qualsevol altra de les dependències que es recullen en la 
Convocatòria. 
 
El termini per a presentar la sol·licitud serà el que s'indique en la convocatòria.  
 
En el cas de les beques convocades pel Ministeri, en la universitat no s'ha de presentar cap 
documentació en paper a l'hora de fer la matrícula perquè la Subdirecció General de 
Tecnologies de la Informació i Comunicacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport posarà 
periòdicament les sol·licituds a la disposició de les Unitats de gestió. 

 
En el cas de les beques convocades per la Generalitat  

 
Els alumnes que sol·liciten beca hauran d'emplenar el model de sol·licitud que apareix en 
l'adreça d'Internet que s'indica a continuació: 
http://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm en la forma i condicions que 
s'establisca.  
 
Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'emplenaran utilitzant els mitjans 
electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.  
 
Les persones sol·licitants que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran d'imprimir 
les pàgines preceptives resultants de l'ús de mitjans electrònics i les presentaran, una vegada 
emplenades amb les corresponents signatures originals, en qualsevol dels llocs assenyalats en 
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el procediment Administratiu Comú. 
Comprovar bases de la convocatòria.  
 
El termini de presentació serà el que s'indique en la convocatòria. 
 
El fet de marcar en l'aplicació de matrícula que el/la estudiant sol·licitarà beca, deté l'emissió 
dels rebuts. 

 

IMPORTANT: si un estudiant sol·licita beca i a més pagament en 8 terminis ha de saber que, en 
cas que aquesta beca siga finalment denegada, se li procedirà al cobrament de l'import pendent 
entre la resta de rebuts que queden a pagar. 

 
 

http://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm
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4.4 ALTRES AJUDES 
 
La Universitat, a través del SEDI convoca un altre tipus d'ajudes, pots consultar aquestes ajudes 
en:  
http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-
valencia/borses-viatge-1285852909363.html#2 

 
5.- ANULACIONS I MODIFICACIONS DE MATRÍCULA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 
 

Una vegada realitzada la matrícula del Grau en Fisioteràpia, no és possible anul·lar de cap 
manera voluntària o algunes de les assignatures, excepte els casos previstos en l'art. 16 del 
Reglament de matrícula de la Universitat de València (ACGUV 107/2017). No obstant això, 
atenent circumstàncies especials, documentalment justificades, cap:  
 
5.1 ANULACIONS DE MATRÍCULA PER CAUSA MAJOR SOBREVINGUDA 
 
 Anul·lació total: És possible sol·licitar l'anul·lació total de matrícula per causa major 
sobrevinguda en qualsevol moment del curs, fins a l'1 de maig de 2023. 
 
 Anul·lació parcial: La sol·licitud haurà de presentar-se dins del termini establit per a cada curs 
acadèmic i sempre abans de la primera convocatòria d'exàmens. En el cas d'assignatures de 
primer quadrimestre, fins al 10 de desembre de 2022 i, per a assignatures anuals o de segon 
quadrimestre, fins a l'1 de maig de 2023.  
 
Procediment:  
 

Causes admeses: malaltia, treball, pèrdua econòmica de la unitat familiar, altres 
equiparables. Sempre acreditat documentalment.  
 

Resolució: correspon l'acceptació o no l'anul·lació parcial o total de matrícula al/la 
vicerector/vicerectora amb competències en matèria d'estudis, previ informe del degà/a i 
prèvia proposta de la comissió creada a aquest efecte.  
 

Efectes de la resolució positiva: serà aplicada a l'expedient i tindrà els mateixos efectes 
que si l'estudiant no s'haguera matriculat.  
 
Per als estudiants de primer curs, l'anul·lació total per causes de força major suposa que tindrà 
dret a la reserva de plaça en els mateixos estudis el curs següent.  
ÚNICAMENT, les anul·lacions totals o parcials per causa de força major, sol·licitades abans del  
31/12/2022 donaran dret a devolució de taxes, prèvia sol·licitud del/l'estudiant.  
 
 

 
6.- CANVIS DE GRUP 

No estan permesos. No obstant això, aquells estudiants QUE ACREDITEN DOCUMENTALMENT 
una causa justificada, diferent de les recollides en normatives específiques, que impedisca 
l'assistència a classe en un conjunt horari determinat, podrà sol·licitar el canvi de grup en el 
termini que s'establisca.  
En el cas de les minusvalideses es requereix, a més de certificat, un informe de la UPD.  
El termini per a sol·licitar els canvis de grup i la manera de fer-los serà l'indicat en document: 
Terminis 2023, a consultar en la web de la Facultat. 

http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-valencia/borses-viatge-1285852909363.html#2
http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/ca/beques-ajudes-grau/universitat-valencia/borses-viatge-1285852909363.html#2
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7. ALTRES ASPECTES RELATIUS A LA MATRÍCULA 

7.1 SEGUR ESCOLAR 

El segur  escolar és obligatori per a els/as estudiants menors de 28 anys, llevat que treballen i 
tinguen SS (Seguretat Social). Tota la informació relativa a l'assegurança pot consultar-se en la 
web: 
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/seguro-
1285846619790.html 
 
7.2 EL CARNET UNIVERSITARI 
Acredita la condició d'alumne/a de la Universitat i permet l'accés als diferents serveis que 
s'ofereixen: accés a instal·lacions esportives, accés a la secretaria virtual, etc. 
Té un cost aproximat de 5 euros (segons taxes fixades per la Generalitat cada any). Pot tindre 
funcions bancàries si el/la estudiant així ho sol·licita i obri compte en el Banc de Santander(TUI), 
que és l'entitat que s'encarrega de la seua gestió, per conveni signat amb la Universitat de 
València, per a elaborar tant els carnets com els carnets/targetes. Se sol·licita per primera i 
única vegada en el moment d'accedir a primer curs, però la taxa per manteniment es paga cada 
curs. 
Els carnet o TUI s'imprimiran a les biblioteques amb cita prèvia que es publicarà a través de la 
Secretaria Virtual.  
Consulta la teua cita per a la impressió i recollida de la targeta universitària en: 
https://secvirtual.uv.es/pls/uv0/cita_emissio_carnet.consulta 
És molt important que acudisques en el dia i hora de la cita. 
 

8. NORMATIVA DE PERMANENCIA 
 

 Mitjançant Resolució de 21 de setembre de 2009, del rector de la Universitat de València, 
s'aprova el Reglament de Permanència dels i les Estudiants de la Universitat de València. 
Article 1. Rendiment mínim necessari per als alumnes de primer curs de nou ingrés. 
Els i les estudiants de primer curs de nou ingrés hauran de superar almenys 12 crèdits. 
Si no compleixen els requisits establits en l'apartat anterior no podran matricular-se en la 
mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics. 
Con carácter general, una asignatura adaptada o convalidada es una asignatura superada. Esta 
regla se aplicará tanto a estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial  
Article 2. Nombre màxim de convocatòries. 
2.1 Els i les estudiants que s'hagen matriculat disposaran de sis convocatòries per a superar 
cada assignatura. Es considerarà que la condició de no presentat en l'acta no consumeix 
convocatòria. 
2.2 Als i les estudiants als qui els falte el 15% o menys de crèdits per a obtindre la titulació, no 
se'ls aplicarà l'apartat anterior. 
Article 3. Excepcions: 
Queden exceptuats del còmput de les restriccions establides en el primer apartat de l'article 
anterior, i en els articles 1 i 2, els i les estudiants que acrediten l'existència d'una causa personal 
justificada que poguera haver influït en el seu rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa 
de força major). Serà competència del degà o degana del centre la decisió sobre la seua situació. 
En cas de resolució negativa, es podrà recórrer davant el rector o rectora. Així mateix, la 
Universitat promourà l'efectiva adequació del reglament de permanència a les necessitats dels 
i les estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret. (…) 
Article 4. Trasllats. 
“Als i les estudiants procedents d'altres universitats, se'ls aplicarà el mateix tracte que als i les 
estudiants de la Universitat de València quant al requisit de nombre de convocatòries”.  

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/seguro-1285846619790.html
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/matricula/seguro-1285846619790.html
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Tal com s'indica en la normativa de permanència de la Universitat de València, cada estudiant 
disposa d'un total de 6 convocatòries per a superar cada assignatura. Pot succeir que un 
estudiant per al curs 22/23, respecte d'una assignatura de la qual ja haja consumit 5 
convocatòries, solament pot utilitzar una, en lloc de les dues que cada any d'ofereixen. 
L'aplicació deixarà que l'estudiant es matricule però si no supera l'assignatura en aqueixa 
convocatòria que li resta, haurà de passar per secretaria per a sol·licitar l'exempció d'aquesta 
normativa (se li concedirà si compleix els requisits establits en la normativa), ja que 
automàticament l'estudiant desapareix de l'acta de segona convocatòria.  
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf 

 
9. SOLICITUD DE CONVOCATORIA ADELANTADA POR FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
 

Per al cas d'estudiants que els queden un màxim de 2 assignatures per a FINALITZAR ELS SEUS 
ESTUDIS i respecte d'assignatures anuals o de segon quadrimestre, poden sol·licitar 
l'avançament de convocatòria per a finalitzar els estudis. S'ha de sol·licitar el pagament de la 
matrícula en un sol termini i sol·licitar a través de la SEU ELECTRÒNICA, la voluntat d'avançar 
convocatòria. El termini està establit en el calendari de tràmits i procediments publicat en la 
web del centre.  
Normativa: 
https://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf 

 
10. USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

La Universitat de València, va posar en marxa molts procediments administratius que poden 
ser duts a terme a través de l'aplicació ENTREU que es troba accessible des de la pàgina web 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/. 
Amb l'usuari i contrasenya que la universitat assigna als estudiants el dia de la matrícula es pot 
accedir. 

 
11. DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

La Facultat de Fisioteràpia compta amb una pàgina web que ofereix informació sobre les 
actuacions, jornades, esdeveniments i procediments que estan en marxa a cada moment. No 
obstant això com a mitjà oficial de notificació i comunicació està el “Tauler d’anuncis”, al qual 
es pot accedir a través de l'adreça electrònica:  
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ 

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf
https://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/

