
INFORMACIÓ DE MATRÍCULA PER A ALUMNES DE SEGON CURS I POSTERIORS EN EL GRAU DE CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT EN EL CURS 2022-2023 

 
Tota la informació referent a la matrícula es pot consultar en la pàgina web de la Universitat de València 
(https://www.uv.es), enllaç matrícula; i en el portal de l’alumne (https://www.uv.es/portalumne) 
 
En la web de la FCAFE (https://www.uv.es/fcafe) trobareu la informació referent a horaris i tràmits 
 
CALENDARI DE MATRÍCULA CURS 2022-2023 
Els dies de matrícula per als alumnes de segones matrícules, en València, seran els dies 21, 22, 25, 26, i 27 de juliol de 2022. 
Per als alumnes d’Ontinyent seran els dies 25 i 26 de juliol de 2022. 
 
Pots consultar la teua cita de matrícula en la secretaria virtual de la Universitat de València (https://secvirtual.uv.es), o en el 
portal de l’alumne (https://www.uv.es/portalumne). 
 
A partir de l’1 de juliol de 2022, i fins al 17, podeu preparar la matrícula del curs 2022-2023, validant o modificant les 
vostres dades personals en l’enllaç https://www.uv.es/preparamat. Es recomana especial atenció a les dades del compte 
bancari. Tots els alumnes que hagen modificat el compte tenen que presentar en la secretaria del centre l’ordre de 
domiciliació bancària, complimentada i signada pel titular del compte, que podeu descarregar-vos en l’adreça web 
https://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf. 

Es recomana elegir l’opció de forma de pagament en targeta. 
 
La modalitat de matrícula és l'automatrícula. Pot fer-se a través d'internet des de qualsevol ordinador accedint al portal de 
l'alumne (https://www.uv.es/portalumne). 
 
A partir del dia 1 de setembre de 2022 i fins el día 5, els estudiants matriculats podrán realizar modificacions en la seua 
matrícula des de la mateixa aplicació d'automatrícula. 
 

Durant el termini comprés entre els dies 6 i 12 de setembre de 2022, es podran sol·licitar electrònicament 
(www.uv.es/eregistre) canvis en la matrícula. En la sol·licitud electrònica cal adjuntar el document de modificació de 
matrícula, amb totes les dades emplenades. En l’apartat de tràmits de secretaria de la web del centre disposeu de tota la 
información al respecte. 

 
CONVOCATÒRIA AVANÇADA 
Veure tota la información en la web de la FCAFE. Es podrán presentar sol·licituds, mitjançant la seu electrònica de la UV 
(https://seu.uv.es), durant el periode comprés entre els dies 20 i 31 de juliol. 
 
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) 
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A TINDRE EN COMPTE EN EL PROCÉS DE MATRÍCULA 

− Comprovar la cita de matrícula (https://www.uv.es/preparamat). 
− Accés, des del portal de l'alumne, (https://www.uv.es/portalumne), enllaç “Preparació automatrícula 2022/2023, 

per a comprovar i actualitzar les seues dades personals. És convenient realitzar esta comprovació. 
− En el procés de matrícula l'estudiant està obligat a matricular-se en primer lloc de les assignatures pendents de 

cursos inferiors. Els horaris s'han estructurat en conjunts horaris que els alumnes podeu consultar en la pàgina web 
del grau https://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-
1285935083794.html. Per al dia de la matrícula haureu d'haver estudiat tots els conjunts horaris per tal de 
seleccionar aquell que més vos interesse, tenint en compte que tal com es vagen omplint els conjunts horaris 
haureu de triar altres en què queden vacants; així doncs, heu de tindre preparats diversos conjunts horaris. 

− El règim ordinari de l'estudiant és el de temps complet. Els estudiants que vullguen cursar estudis a temps parcial 
han de sol·licitar-ho, durant el període comprés entre els dies 1 i 15 de juliol del 2022, per mitjà de formulari 
electrònic disponible en la seu electrònica de la Universitat de València (https://seu.uv.es). L'estudiant amb 
matrícula a temps complet s'ha de matricular d'un mínim de 36 crèdits, excepte que li falten un número inferior de 
crèdits per a finalitzar els estudis, i un màxim de 72. L'estudiant amb matrícula a temps parcial s'ha de matricular 
d'un mínim de 24 crèdits. 

− En la matrícula d’assignatures optatives és necessària la comprovació dels horaris dels subgrups pràctics per evitar 
els solapaments horaris. Si és necessari heu de modificar-ho abans de finalitzar la matrícula 
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