
INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE NOU INGRÉS, EN PRIMER CURS, DEL GRAU DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT EN EL CURS 2022-2023 

 
INFORMACIÓ DE MATRÍCULA 
En la web de la Universitat de València (UV) (https://www.uv.es), es publicarà informació d’ajuda per la matrícula 2022-2023 
 
En la web de la FCAFE (https://www.uv.es/fcafe) trobareu la informació referent a horaris i tràmits 
 
AGENDES UNIVERSITÀRIES 

Les agendes universitàries s’entregaran, al començament de curs en la consergeria del centre. 
 

CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2022-2023 
• Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (matrícula a València): 18, 19 i 20 de juliol de 2022, segons la cita de matrícula. La 

modalitat será automatrícula des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. 
•  Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (matrícula a Ontinyent): 20 de juliol de 2022, segons la cita de matrícula. La 

modalitat será automatrícula des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. 
 
Publicats els resultats de la preinscripció, els alumnes, poden coneixer la seua cita de matrícula en la web https://www.uv.es/admissio. 
 
 
 RECOMANACIÓ: Atenció a l’estudiantat de manera no presencial en el correu electrònic secretariafcafe@uv.es, i en els telèfons de 
la secretaria publicats en la web. 
 
 
BEQUES 
Les sol·licituds de beca del Ministeri d'Educació Cultura i Esport (termini de sol·licitud ja finalitzat), de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana, així com altres ajudes que puguen publicar-se, hauran de tramitar-se seguint les bases de cada una de les 
convocatòries. Els terminis, lloc i requisits de presentació seran els que indique la convocatòria. 

Si algún alumne té algun reconeixement de crèdits i la seua matrícula no arriva a 60 crèdits pot ser que l’alumne no tinga dret a totes les 
clases i quanties de les beques del ministeri. Cal informar-se bé al respecte. 

Podeu consultar tota la informació en les pàgines web del Ministeri d'Educació Cultura i Esport; de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; i 
de la UV. 
 
NORMATIVA DE MATRÍCULA 
Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de grau, aprovat per Consell de Govern de 30 de maig de 2017. ACGUV 
107/2017 (https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_Reglament_matricula.pdf) 
 
A TINDRE EN COMPTE EN EL PROCÉS DE MATRÍCULA 

•  Comprovar la cita de matrícula per a conéixer el dia i hora assignat per a realitzar-la. 
• Per a entrar en l'aplicació d'automatrícula l'estudiant ha d'identificar-se. Per a això necessita la següent informació, el document 

utilitzat per a identificar-se en la preinscripció (NIF, passaport, NIE, etc), data de naixement i la nota d'accés. L’accés a l’aplicació 
d’automatrícula es realitza des del portal de l’alumne, https://www.uv.es/portalumne. 

• Horaris. Els horaris s'han estructurat en conjunts horaris que els alumnes podeu consultar en la pàgina web del centre. Per al dia de la 
matrícula haureu d'haver estudiat tots els conjunts horaris per a triar aquell que més vos interesse, tenint en compte que tal com es 
vagen omplint els conjunts horaris quedaran menys per triar. 

• Durant el procés de matrícula cal prendre nota de l'usuari i contrasenya de correu electrònic que l'aplicació vos assignarà. Esta 
informació vos serà necessària per a l'accés a diverses aplicacions de la UV. 

• Els alumnes que necessiten el certificat d’admissió per a sol·licitar el trasllat d'expedient en la seua Universitat d'origen poden 
sol·licitar-la, després de la matrícula, en la seu electrònica de la uv (https://seu.uv.es/). 

• En la pàgina web de la UV (https://www.uv.es) disposeu d’un enllaç de matrícula 2022-2023, on podeu consultar tota la informació 
referent a la matrícula. Des d’aquest enllaç podeu accedir a utilitats de matrícula, disposeu d'una presentacio explicativa del procés de 
matrícula. S'aconsella a tots els nous alumnes el visualitzen abans del dia de la matrícula. 

• El règim ordinari de l'estudiant és el de temps complet. Els estudiants que vullguen cursar estudis a temps parcial han de presentar, 
en la seu electrònica de la UV (https://seu.uv.es/), a partir del dia 21 de juliol i fins el dia 30 de setembre de 2022, una sol·licitud 
indicant les causes degudament justificades i adjuntant la documentació acreditativa. L'estudiant amb matrícula a temps complet 
s'ha de matricular d'un mínim de 36 crèdits i un màxim de 72. L'estudiant amb matrícula a temps parcial s'ha de matricular d'un mínim 
de 24 crèdits. 
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• Llistes d'espera. Les crides de les llistes d'espera no seran presencials. La informació referent a llistes d'espera podrà consultar-se en la 
web de la UV 
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/admissio/preinscripcio/llistes-espera-1285846529984.html  
L'alumnat ha de confirmar la voluntat d'estar inclòs en la llista d'espera. Sense aquesta confirmació per part de l'estudiantat, que ha 
de fer-se per internet, no es tindrà dret a les crides de les llistes d'espera. Les noves adjudicacions, en el supost de vacants, es 
realitzaran els dies 25 i 28 de juliol i l’1 de setembre de 2022. La matrícula de les assignacions de places del dia 25 de juliol será els dies 
26 i 27 de juliol de 2022. La matrícula de les asignacions de places del dia 28 de juliol serà el dia 29 de juliol de 2022. La matrícula de 
les assignacions de places del dia 1 de setembre serà el dia 2 de setembre de 2022. La matrícula es realitzarà online amb la modalitat 
d’automatrícula i l’accés a l’aplicació serà des del portal de l’alumne, https://www.uv.es/portalumne. 

• Targeta universitaria. Hi haurà un punt d’impressió de targets per campus. S’imprimiran en el punt d’emissió, amb cita prèvia que es 
publicarà en la secretaria virtual (https://secvirtual.uv.es/). L’inici de la impressió serà el 12 de setembre de 2022. 

• En la web de la FCAFE (https://www.uv.es/fcafe) trobareu informació referent als diferents tràmits del centre. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
La documentació s’ha d’aportar per la seu electrònica de la Universitat de València (https://seu.uv.es). En la web de la UV 
(https://links.uv.es/fcafe) disposeu d’informació. 
 
Termini: Des del moment de la matrícula fins el 15 de setembre de 2022 
 

NOTA 
Estudiants procedents d'universitats de fora de la Comunitat Valenciana: Justificant de pagament dels drets de trasllat (hauran de sol·licitar 
el trasllat en la seua universitat d'origen). Podran disposar del certificat d’admissió en la UV, després de la matrícula, en la seu electrònica 

(https://seu.uv.es/) 
 
ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS 
Reconeixement de crèdits. En la web de la FCAFE (https://www.uv.es/fcafe), en l’apartat “tràmits de secretaria” podeu trobar tota la 
informació referent al reconeixement de crèdits (convalidacions) 
 
El Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV ofereix diferent formació en llengües i idiomes. Podeu trobar més información en la web 
https://www.uv.es/llengues. 
 
UVdiscapacitat. Web https://www.uv.es/uvdiscapacitat, telèfons de contacte 96 398 3426. Adreça, Facultat de Psicologia. Av. Blasco Ibáñez, 
21. 
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