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DISTRIBUCIÓ DE TERMINIS PER AL CURS ACADÈMIC 

2021/2022 GRAU EN FISIOTERAPIA 
DATA ACTE AMINISTRATIU OBSERVACIONS  

D l’1 al 20 de juliol 
de 2021 

Sol·licitud d’admissió per continuació 
d’estudis universitaris oficials parcials. 
Informació relativa al procediment: 
https://www.uv.es/fisioterapia 

Normativa: 
RD 1393/2007 de 29 d’octubre 
RD 1892/2008 de 14 de novembre 
Reglament de la UVEG – ACGUV 156/2010 y ACGUV 72/2012 
Sol·licitud a través de seu electrònica: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES#/login?idArbol=1 
6&idPrehoja=113&idform=EST_ACU 

 

IMPORTANT: indicar en la sol·licitud per cada assignatura/s 
cursada/s l’assignatura/s que es sol·licita siga reconeguda/s. 

 

Abans   del 30 de 
setembre de 2021 

Publicació de llistes d’admesos per 
continuació d’estudis universitaris oficials. 

Es publicarà resolució d’admesos i no admesos a la pàgina web del 
centre i del tauler d’anuncis. 
La data de matrícula serà comunicada posteriorment a les persones 
admeses. 

 

Del 1 al 10 de 
setembre 

Exempció de la aplicació de normativa de 
permanència UVEG. 

Presentar instància, junt amb la documentació acreditativa dels 
motius que s’addueixen, a la secretaria del centre 

 

Del 21 juny al 9 de 
juliol de 2021 

 

PREINSCRIPCIÓ 
ACCÉS 1º CURS 

Alumnes que es presenten a proves 
d’accés a la universitat dels curs 
2020/2021. 

La informació relativa a l’accés a la universitat i la seua organització 
correspon al Servei d’Estudiants de la UVEG. 

 

http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/admissio- 
graus/preinscripcio/sol-licitud-1285852730237.html 

 

Del 20 al 21, segons 
cita de matrícula de 
l’alumne/a que rebrà 
SMS en el mòbil 

 

Matrícula de Primer de Grau 
Fase ordinària 

A partir del moment de la seua cita de matrícula cada alumne/a pot 
automatricular-se a través d’internet fins a acabar el termini. 
Per a açò haurà de connectar-se a la següent adreça URL: 
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

26/07/2021 Primera crida de la llista d’espera Matrícula el 27/07/2021. L’alumne podrà automatricular-se a través 
d’internet. Lloc: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

29/07/2021 Segona crida de la llista d’espera Matrícula el 30/07/2021. L’alumne podrà automatricular-se a través 
d’internet. Lloc: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

2/09/2021 Tercera crida de la llista d’espera Matrícula el 03/09/2021. L’alumne podrà automatricular-se a través 
d’internet. Lloc: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

Del 21 al 30 de juliol, 
segons cita de 
matrícula 

Matrícula de segon i posteriors cursos A partir del moment de la seua cita de matrícula que haurà de 
consultar en la Secretaria Virtual, cada alumne/a pot automatricular- 
se a través d’internet. Pera a açò haurà de connectar-se a la següent 
adreça URL 
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

 

Del 22 de juliol al 13 
de setembre de 2021 

Sol·licitud de matrícula a Temps parcial 
per a estudiants de PRIMERA 
MATRÍCULA. 

A presentar de forma telemàtica, amb el procediment: 
“Sol·licitud d’estudis amb dedicació a temps parcial” 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ 

 

De l’1 al 15 de juliol 
de 2021 

Sol·licitud de matrícula a Temps parcial 
para estudiantes de SEGONA I 
POSTERIORS MATRÍCULES 

A presentar mitjançant procediment electrònic: 
“Sol·licitud d’estudis amb dedicació a temps parcial” a través de 

ENTREU para la sol·licitud: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ 

 

De l’1 de juliol al 30 
de setembre 
(llevat de crèdits de 
participació) 

Sol·licitud de 
Reconeixement/transferència de crèdits 
en la titulació de Grau en Fisioteràpia 

 

IMPORTANT: indicar en la sol·licitud per 
cada assignatura/s cursada 
l’assignatura/s que es sol·licita 
reconèixer. 

Hauran d’aportar la següent documentació: 
-Programa de les assignatures segellats 
-Sol·licitud en instància normalitzada 
-Certificat original de notes 
(solament per al cas d’estudis cursats fora de la UVEG) 
*Veure nota al final d’aquest document 
Resolució: S’emetrà resolució al domicili de l’/la interessat/ada o 
A través de Seu electrònica: https://www.uv.es/seu- 

electronica/ca/electronica-uv.html 

 

https://www.uv.es/fisioterapia
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES%23/login%3FidArbol%3D16&idPrehoja=113&idform=EST_ACU
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES%23/login%3FidArbol%3D16&idPrehoja=113&idform=EST_ACU
http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/admissio-graus/preinscripcio/sol-licitud-1285852730237.html
http://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/admissio-graus/preinscripcio/sol-licitud-1285852730237.html
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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Durant el curs 
acadèmic 

Sol·licitud d’incorporació de crèdits de 
participació SOLS per a estudiants de 4º 
curs. 

El/la estudiant haurà d’aportar certificat acreditatiu que avale la 
sol·licitud presentada 

Del 20 al 31 de juliol 
de 2021 

Avançament de convocatòria 
Normativa en: 

https://www.uv.es/uvweb/secretaria- 
general/es/reglamentos- 
uv/estudios/estudios-grado- 
1285872732207.html 

Cal utilitzar el procediment telemàtic a través de la seu electrònica 
ENTREU 

Del 15 de juny al 15 
de juliol de 2021 

Sol·licitud de reincorporació a estudis per 
a aquells estudiants que no estigueren 
matriculats en el curs anterior en aquesta 
titulació i centre. 

Sol·licitud per via telemàtica a través d’ENTREU 

Del 20/07/2021 al 
31/07/2021 

Sol·licitud de canvi de grup. Per causes 
justificades i acreditades 
documentalment. 

Mitjançant instància general que se presentarà, junt amb la 
documentació que avale la circumstància, en la secretaria del centro. 

AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ TERMINIS PER A ASSIGNATURES DEL CURS 2021/2022 
Del 15/10/2021 al 
15/11/2021 

Sol·licitud d’avaluació curricular per 
compensació 

Sol·licitud per a assignatures respecte de les quals s'ha sol·licitat 
avançament de convocatòria 

Del 1/02/2022 al 
1/03/2022 

Sol·licitud d’avaluació curricular per 
compensació 

Sol·licitud 1º convocatòria d’ assignatures de 1º quadrimestre 

Del 15/06/2022 al 
31/07/2022 

Sol·licitud d’avaluació curricular per 
compensació 

Sol·licitud 1º convocatòria d’assignatures del 2º quadrimestre i 
anuals 
Sol·licitud 2º convocatòria de totes les assignatures 

ANUL.LACIÓ DE MATRICULA PER CAUSES DE FORÇA MAJOR (DEVOLUCIÓ DE TAXES SI LA SOL.LITUD ES ABANS DEL 31 DE DECEMBRE) 

Del 1 d’octubre al 10 de 
decembre 

Assignatures 1º quadrimestre Sol·licitud per via telemàtica a través d’ENTREU 

Del 1 de noviembre al 1 
de maig 

Assignatures de segon quadrimestre i 
anuals 

Sol·licitud per via telemàtica a través d’ENTREU 

 
SOL.LITUD PER A CURSAR ASSIGNATURES REQUERIDES PER A L’HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL DE GRAU EN FISIOTERÀPIA 
De 1 a 30 de setembre de 2021 Termini per a sol·licitar la superació d’assignatures exigides 

pel Ministeri per a l’HOMOLOGACIÓ del títol de Grau en 
Fisioteràpia. 

 

L’admissió vindrà condicionada a la disponibilitat de 
recursos docents suficients en qualsevol cas. 

 

Les assignatures de Pràctiques Externes i Treball de Fi de 
Grau compten amb requisits d’admissió específics. 

La sol·licitud cal presentar-la a la 
secretaria de la Facultat, adjuntant 
original i còpia de la resolució del 
Ministeri. 

https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/es/reglamentos-uv/estudios/estudios-grado-1285872732207.html
https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/es/reglamentos-uv/estudios/estudios-grado-1285872732207.html
https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/es/reglamentos-uv/estudios/estudios-grado-1285872732207.html
https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/es/reglamentos-uv/estudios/estudios-grado-1285872732207.html
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Tota la informació relativa al procediment, requisits d’accés, documentació i matrícula. Cal consultar en l’adreça: 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/- 
admision/preinscripcion-1285846650865.html#1 

 

FASE ORDINÀRIA  
 

DATA ACTE OBSERVACIONS 

Del 01/02/2021al 
15/06/2021 

Presentació sol·licituds Fase I El termini per a presentar la documentació en format electrònic 
finalitza el 15/06/2021 

09/07/2021 Publicació resultats de l’admissió Publicació de resultats per a admesos: 
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ 

Del 9 al 12 de 
juliol 

Reclamació del resultat de la 
baremació. 

Emplenant el formulari en seu electrònica: 
incidenciasmaster@uv.es 

Del 13 al 15 de 
juliol de 2021 

Automatrícula (condicionada a 
l’acreditació de requisits abans del 
30/09/2021, en cas de no complir en el 
moment de la matrícula) 

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

LLISTA D’ESPERA 
 

Publicació dels resultats de la 1ª 
crida 

21/07/2021 Cal comprovar individualment la crida. Si no estàs admés/a 
recorda confirmar permanència en llista d’espera. 

Automatrícula de la 1ª crida 22 y 23 juliol 2021 Automatrícula en: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

Publicació dels resultats de la 2ª 
crida 

27/07/2021 Cal comprovar individualment la crida. Si no estàs admés/a 
recorda confirmar permanència en llista d’espera. 

Automatrícula de la 2ª crida 27/07/2021 (a partir 
de les 14 hores) i 
28/07/2021 

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

 

FASE EXTRAORDINÀRIA  
 

DATA ACTE OBSERVANCIONS 

16/07/2021 Presentació de sol·licituds en la fase 

extraordinària. 

 

02/09/2021 Fi del   termini   per   a   presentació   de 
sol·licituds en Fase Extraordinària 

 

21/09/2021 Publicació dels resultats d’admissió. Publicació de resultats per a admesos: 
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/ 

Del 21   al   22   de 
setembre 2021 

Reclamació del resultat de baremació A través de correu electrònic a: 
incidenciasmaster@uv.es 

Del    23 i   24    de 
setembre de 2021 

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

FUNCIONAL 

RECUPERACIÓ EN OFICIAL MÀSTER 

DISTRIBUCIÓ DE TERMINIS PER AL CURS 

ACADÈMIC 2021/2022 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html#1
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html#1
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
mailto:incidenciasmaster@uv.es
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
mailto:incidenciasmaster@uv.es
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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INFORMACIÓ IMPORTANT ACCÉS MÀSTER 
 
 

 

 

DOCTORAT: Consultar la web específica de l’Escola de Doctorat: 

http://www.uv.es/escola-doctorat 
 

MOBILITAT: Consultar els terminis publicats en la web del Servei de Servei de Relacions Internacionals: 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/anuncis-convocatories- 
1285935975996.html 

 
 

Fi del termini per a l’acreditació de requisits d’accés (titulats universitaris+requisits 
específics) 30/09/2021 

 

Les persones admeses que no es matriculen en els terminis establerts, perdran la plaça i aquesta s’oferirà 
en la crida de la llista d’espera. 

Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen 
perdut per no haver-se matriculat en el termini, per a participar en la Fase Extraordinària, hauran de 

realitzar una nota sol·licitud escollint màsters en què hi hagen quedat vacants, sempre que no hagen estat 
excloses en aquests en Fase Ordinària. 

1. Per a l’estudi de les sol·licituds de reconeixement de crèdits corresponents a estudis en 

centres estrangers, els estudiants hauran d’abonar, a mes a mes, una taxa de 143.73 

euros, d’acord amb la normativa de taxes de GVA. 

 

2. El reconeixement de crèdits per experiència professional o laboral per assignatures de 

“practiques professionals” merita l’import íntegre de la matrícula.. 

 

3. El centre enviarà al/la interessat/ada el rebut perquè abone l’import que corresponga 

en funció dels crèdits reconeguts. Solament es podran incorporar a l’expedient els 

crèdits reconeguts, una vegada s’acredite en secretaria el pagament de la taxa. 

(*) Relatiu al Reconeixement de crèdits: 

http://www.uv.es/escola-doctorat
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/anuncis-convocatories-1285935975996.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/anuncis-convocatories-1285935975996.html

