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INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA 2022-2023 

(2ª I POSTERIORS) ETSE-UV 

PREPARAMAT 

A partir de l '1 de jul iol 2022 recomanem accedir al  Preparamat, un entorn previ  a 
la matrícula on els estudiants poden actualitzar les seues dades administratives 
necessàries per a la matriculació. D'aquesta manera el dia de la teua cita de 
matrícula accediràs directament a la pantalla d'assignatures.  

Si  no tingueres accés al  Preparamat o tingueres assignatures en 6a convocatòria o 
no hagueres superat 36 crèdits els dos anys anteriors o qualsevol altra 
circumstància que afecte la teua matrícula, contacta amb la secretaria de l 'Escola 
per a evitar problemes amb la teua matrícula.  

CITA I AUTOMATRÍCULA 

Si NO has cursat estudis en 2021-2022 ,  has de sol· l icitar del 15 de juny al 13 de 
juliol de 2022 a través de la Seu Electrònica el procediment de represa d'estudis 
per poder obtindre dia i  hora de matrícula. 

Si  has cursat estudis en 2021-2022 ,  has de comprovar a partir  del 18 de juliol  
quina és la teua cita de matrícula.  Per motius d'organització i distribució de 
matrícula, l 'accés a l 'automatrícula quedarà tancat abans de finalitzar el  termini 
general de matrícula de la UV, per això és important que accedisques i  et 
matricules el  dia i  hora assignats en la teua cita de matrícula. 

En tots dos casos, l 'ordre assignat per a la cita de matrícula s'estableix en funció 
de l'expedient acadèmic.  

RÈGIM DE DEDICACIÓ I PAGAMENT 

El règim de dedicació ordinari de l 'estudiantat és a temps complet: mínim 36 i 
màxim 72 crèdits. Pots sol·l ic itar la dedicació a temps parcial atenent causes 
justificades en la Seu Electrònica de l '1 al 15 de juliol de 2022  aportant la 
documentació requerida. 

Consulta ACÍ les formes i terminis de pagament de la matrícula, així com possibles 
exempcions i bonificacions. Si en el procés d'automatrícula l 'apl icació no val ida el 
t ipus d'exempció o bonificació desit jada, marca el tipus de matrícula ordinària per 
a poder concloure el  procés i,  posteriorment,  acudeix a la secretaria de l 'Escola 
per a esmenar aquesta incidència. 

MATRÍCULA D'ASSIGNATURES 

Abans d'iniciar l 'automatrícula és convenient que consultes els  Recursos d'ajuda 
per a la matrícula del Servei d'Informàtica de la Universitat de València,  així com 
els horaris de les assignatures a matricular. 

Accés a la matrícula en l ínia.  ATENCIÓ:  en l ’ETSE-UV només existeix aquest període 
de matrícula. Una vegada iniciat  el  curs no es permet fer canvis. 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://links.uv.es/S87gwMl
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=13995182
https://links.uv.es/AkVf3lS
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/


 

 
 

2 

                                            

 

INCIDÈNCIES EN L'AUTOMATRÍCULA 

Pot ser que en el moment de real itzar la matrícula no siga possible obtindre plaça 
en totes les assignatures sol·l ic itades o pot ser que s'obtinga plaça però incorrent 
en incompatibi litat horària; també podria ocórrer que, per criteris  d'oferta 
acadèmica,  l ’ETSE-UV tancara algun subgrup de laboratori . Atenent aquestes 
circumstàncies,  la Secretaria de l ’ETSE-UV intentarà assignar-te plaça, si  pot ser 
amb compatibilitat horària, entre els  subgrups de laboratori matriculats sense 
necessitat de sol·l icitar-ho.   

L’ETSE-UV podrà tindre en compte per a la reassignació de places de manera 
preferent, que l 'estudiant formalitzara la seua matrícula el  dia i  hora de la seua 
cita. 

SOL·LICITUD DE CANVIS EN LA MATRÍCULA 

Quins tipus de canvis pots sol·l icitar? 

A. Matricular o desmatricular assignatures obligatòries o optatives. 
B. Canvis de subgrups.  

Com sol·l icitar-ho? 

Cursant la petició d'alta en la plataforma de sol· l ic itud de canvis.  

Quin és el termini i  com demanar l 'alta en la plataforma? 

-  Per a matricular o desmatricular assignatures: immediatament després de 
f inalitzar la teua matrícula, fins al 27 de juliol  a les 12:00h. 
-  Per a canvis de subgrup: del  29 agost a 2 de setembre 2022. (ATENCIÓ: has de 
consultar la teua matrícula en la Secretaria Virtual abans de sol·l icitar algun canvi 
i  comprovar que no ha sigut modificada per reassignació de subgrup de 
laboratori)  

En tots dos casos,  s 'ha d'enviar un e-mail  des del correu @alumni.uv.es a 
matriculetse@uv.es , indicant únicament el  grau de la matrícula, a f i  que el/la 
estudiant s iga donat d'alta en la plataforma de sol·l ic itud de canvis. 

Una vegada sol·l icitada l 'alta en la plataforma, què fer per a sol·l icitar canvis i  
quan?  

Has de l legir l 'email rebut amb les instruccions i accedir a l 'enllaç personalitzat 
d'accés a la plataforma de canvis i  ací  indicaràs els canvis sol· l ic itats,  en quines 
assignatures, subgrup…etc.  

Terminis:  
-  Per a matricular assignatures:  des de la recepció per email de l'enllaç 
personalitzat, fins a 28 de juliol 2022 a les 23:59h  
-  Per a canvis de subgrup. des de la recepció per email  de l'enllaç personalitzat 
f ins a 5 de setembre a les 23:59h.  

ALTA EN TELEGRAM  
Si  encara no t'has unit, subscriu-te  al compte Telegram de l’ETSE-UV per a estar al 
dia de tot el que ocorre/interessa a l 'Escola. 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
mailto:matriculetse@uv.es

