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ORIENTACIONS PER A LA MATRÍCULA DE NOU INGRÉS 

Els estudiants que hagen sigut admesos per preinscripció en qualsevol titulació de 
la Facultat de Psicologia, accediran a l'aplicació d'automatrícula a través del Portal de 
Serveis de l´Estudiant de la Universitat de València disponible en el següent enllaç: 
Portal Serveis Estudiant 

La matrícula s'iniciarà el 18 de juliol i finalitzarà el 21, havent de formalitzar-se de 
manera online en el dia i l'hora assignats segons la cita de matrícula. Si no es 
formalitzara en aquest termini es entienderá que renúncia a la seua plaça i s'oferirà als 
estudiants que formen les llista d'espera. 

Abans d'iniciar el procés d'automatrícula en el Portal Serveis Estudiant s'ha de 
consultar l'apartat de “Recursos d'ajuda per a l'automatrícula” del Portal de Serveis de 
Estudiant per a resoldre dubtes i problemes que puguen sugir durant el procés.. 

Així mateix s'haurà de consultar en la pàgina web del centre els horaris disponibles 
en el següent enllaç: horaris graus 

i la guia de l'estudiant: 

 Grau en Psicologia 

 Grau en Logopèdia 

En el cas del Grau de Psicologia, existeixen diferents agrupacions i atés que la 

capacitat d'aquestes és limitada, s'aconsella planificar amb antelació les diferents 

opcions. 

MATRÍCULA 

L'accés es realitzarà seleccionant l'opció “Nou ingrés al Grau (1r curs)” en la 
següent pàgina web: 

Portal Serveis Estudiant 

Per a l'accés, hauràs d'indicar les següents dades: 

 DNI, o NIE amb la lletra 
 Data de naixement 
 Nota d'admissió en la titulació (ej.8,92-    important posar la coma, no 

apostrofe ni punt)  

En l'aplicació de Matrícula, després d'emplenar les dades que et sol·licite, obtindràs 
un usuari i contrasenya perquè pugues accedir als serveis de la Universitat (portal de 
l'alumne, correu, aula virtual, etc). És important fer una foto de la pantalla quan et mostre 
aquestes dades i guardar-la. Amb posterioritat podràs canviar la contrasenya. Les 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/estudios-grado/oferta-grados/horarios-1285850129113.html
https://www.uv.es/webpsico/guia/Guia_Estudiantes_Psicologia_vl.pdf
https://www.uv.es/webpsico/guia/Guia_Estudiantes_Logopedia_vl.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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comunicacions oficials de la Universitat es realitzaran en el correu amb el domini 
usuario@alumni.uv.es 

Matricular agrupació completa (60 crèdits). Comprovar que apareixen els crèdits 
matrículados efectivament i seguir fins a FINALITZAR MATRÍCULA. 

Altres tràmits relacionats amb la matrícula: 

• Sol·licitud de reconeixement de crèdits: des del dia de la matrícula i com a 
màxim fins al 28 de Setembre. Pots trobar més informació sobre aquest 
procediment en l'apartat Tràmits de Secretaria al qual pots accedir punxant 
en el següent enllaç:Trámits de Secretaría. 

• Sol·licitud de matrícula a temps parcial: Una vegada realitzada la matrícula 
el/la estudiant i des del 22 de Juliol fins al 13 de Setembre, podrà realitzar la 
sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UV –ENTREU- en el següent 
enllaç: ENTREU 

Consultar la normativa relacionada amb aquests dos tràmits en el següent enllaç: 

Normativa de la Universitat de València 

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA 

En el moment de fer la matrícula, una vegada finalitzada, es pujarà a la Seu 
Electrònica de la UV –ENTREU- en el següent enllaç: ENTREU 

Teniu un Manual d’Ajuda de com fer-ho en el següent enllaç: Manual d'ajuda 

Per a consultar la documentació a pujar en el següent enllaç: Documentació 
matrícula 

CARNET UNIVERSITARI 

Quan s'inicie el procés d'emissió del carnet universitari es podrà consultar el lloc, 
data i hora en què es ralizará la seua emissió en la teua Secretaria Virtual.(Enllaç: 
emissió carnet) 

SESSIÓ INFO-FORMATIVA PER A ALUMNAT DE NOU ACCÉS 

S'anunciarà oportunament en la pàgina web de la nostra Facultat. 

COMENÇAMENT DEL CURS 

12 de setembre de 2022 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/expedients-academics-1286086082279.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/normatives/normatives-universitat-valencia-1285850677111.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
https://links.uv.es/GUblO8D
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/documentacio-1285850130557.html
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/documentacio-1285850130557.html
http://secvirtual.uv.es/pls/uv0/cita_emissio_carnet.consulta

