
 

P à g i n a  1 | 6 

 

 

GUIA DE MATRÍCULA 2022-2023 

A.-ELS ESTUDIS DE GRAU 

1.-Alumnat de nou ingrès 

• Quan, on i com em matricule? 

• Llistes d’espera (funcionament) 

• Matrícula de grups especials de Llatí i de llengua Catalana 

• Entrega de documentació alumnat de nou ingrès 

2.-Alumnat de segon curs i posteriors 

• Quan, on i com em matricule 

• Assignatures pendents 

3.-Altres tràmits relacionats amb la matrícula 

• Rependre els estudis 

• Pago de la matrícula 

• Modificació de matrícula 

• Matrícula a temps parcial 

• Avançament de convocatoria 

• Anulació matrícula per força major 

• Transferencia I Reconeixement 

• Adaptació 

B.-ESTUDIS DE POSTGRAU 

1.-Màster 

C.-ESTUDIS DE DOCTORAT 

Contacte en cas de dubtes 

Preguntes frecuents 
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A.-ELS ESTUDIS DE GRAU 
A la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació s’imparteixen els següents graus: 

• Grau en Comunicació Audiovisual 
• Grau en Periodisme 
• Grau en Estudis Anglesos 
• Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 
• Grau en Filologia Catalana 
• Grau en Filologia Clàssica 
• Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures 
• Grau en Traducció i Mediació Interlingüística 

o Anglès 
o Francès 
o Alemany  
 

1.-Alumnat de nou ingrés 
Quan, on i com em matricule? 

- ADMESES: Els llistats de persones admeses a la Universitat, amb la cita de matrícula, es faran públics 
el dia 15 de juliol. 

- RECOMANACIONS: Abans de començar el procés de matrícula, és convenient visitar el Manual 
d’Ajuda per a Estudiants de Nou Ingrés, on pots trobar una explicació detallada dels diferents passos 
per a omplir la teua matrícula, i els horaris corresponents a les diferents agrupacions/conjunts 
horaris de la titulació en la que has sigut admès/a En caso de urgència, contacta, immediatament, 
amb fftic@uv.es indicant nom, cognoms, DNI i titulació d’accés. 

- MATRÍCULA: 18 i 19 de juliol. La matrícula de primer curs és ONLINE: Portal de l’Alumne, a partir 
de l’hora i el dia assenyalat en la cita de matrícula. L’alumnat que no haja formalitzat la seu 
matrícula perdrà la plaça. L’alumnat de primer curs ha de matricular-se necessàriament per 
agrupació (60 crèdits), i en acabar la matrícula, cal comprovar que esteu matriculats del total de 
l’agrupació. 

En acabar la matrícula, es pot imprimir justificant i consultar l’horari de les classes mitjançant la 
Secretaria Virtual. 

 
Llistes d’espera (funcionament) Consulta els tràmits a realitzar  

Les llistes d’espera no són presencials, cada adjudicació es publica en la web de la Universitat, les 
persones interessades comprovaran individualment     el resultat. 

La matrícula de les persones admeses en les crides de les llistes d’espera és ONLINE. Calendari de les 
crides de llistes d’espera: 
 
 

Data de la crida Data de matrícula 

25 de juliol 27 de juliol 

28 de juliol 29 de juliol 

1 de setembre 2 de setembre 
 
 

https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000421
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/oferta-graus/horaris-dates-examen/horaris-1286114579105.html
mailto:fftic@uv.es
http://www.uv.es/portalumne
https://secvirtual.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/admissio/preinscripcio/llistes-espera-1285848126594.html
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IMPORTANT: Les persones admeses per reclamació amb la resolució de la vicerectora d’Estudis han de 
matricular-se de forma presencial a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Amb caràcter 
urgent enviaran avís a fftic@uv.es amb l’assumpte: ADMISSIÓ PER RECLAMACIÓ i, amb posterioritat 
rebran cita de matrícula. 

 
Matrícula de grups especials de Llatí i de llengua Catalana 

L’alumnat de nou ingrés que no haja cursat llatí o llengua catalana al batxillerat o equivalent disposa 
de grups especials (grups E), amb docència en el segon quadrimestre, LLATÍ 1 (35663) i LLENGUA 
CATALANA (35661) . Podeu consultar les gestions a realitzar per al canvi de matrícula Instruccions, horaris 
i termini 

 

Entrega de documentació alumnat de nou ingrés 

El procediment d’entrega de documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic l’ENTREU. des del dia de 
la matrícula fins el 15 de setembre. Ampliació del termini fins a l’1 d’octubre de 2022. 

 
 
2.- Alumnat de segon curs i posteriors 
Quan, on i com em matricule 

- PREPARA MATRÍCULA: Des de l’1 juliol fins al 17 de juliol es pot preparar la matrícula de Grau 
del pròxim curs 2022-2023, validant o modificant les dades personals en: 
http://www.uv.es/preparamat 

 

- CITA DE MATRÍCULA: Les cites de matrícula es poden consultar a partir del dia 18 de juliol en 
la Secretaria Virtual de la   Universitat, i en el Portal de l’Alumne. L’alumnat pot completar la 
matrícula a través d’Internet Portal de l’Alumne, a partir de l’hora i el dia assenyalat en la cita de 
matrícula.  

 

- RECOMANACIONS:  

Consulta Manual d’Ajuda per a l’Automatrícula.  Revisa els horaris de cada curs per tal d’evitar 
posteriors modificacions de la matrícula que estarien supeditades a l’existència de places. 
És important recordar l’obligació de matricular-se d’un mínim de 36 i un màxim de 72 crèdits, si 
s’opta per un règim de matrícula a temps complet o de 24 a 36 si la matrícula és parcial i, de les 
assignatures no superades de cursos anteriors. Comprova el pla d’estudis del seu grau i el 
corresponent Minor, Itinerari o    menció i els horaris de la seua titulació. 

 

- MATRÍCULA:  a partir de segon curs la matrícula es realitza seleccionant l’opció d’assignatures. És 
obligatori matricular-se de les assignatures pendents de cursos anteriors. Revisa el total de crèdits 
matriculats i si tens assignatures de cursos diferents comprova la compatibilitat horària dels dos 
quadrimestres . 
 

-  Excepció: Grau en Comunicació Audiovisual (codi 1333) i del Grau en Periodisme (codi 1334) 
que han de seleccionar l’opció per conjunt d’horari.  

mailto:fftic@uv.es
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/PortalD.jsp
http://secvirtual.uv.es/
http://www.uv.es/portalumne
http://www.uv.es/portalumne
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000481
https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=14000481
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/-llicenciatura/oferta-graus/horaris-dates-examen/horaris-1286114579105.html
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Grau en Comunicació Audiovisual (1333) L’alumnat de primer i segon curs es matricularà 
automàticament de totes les assignatures, per un total de 60 crèdits, L’alumnat de tercer curs té el 
conjunt d’horari amb 42 crèdits i s’ha d’afegir, al menys, 4 optatives (18 crèdits) si vols tindre 60 
crèdits -curs complet-. 
Grau en Periodisme (1334) L’alumnat de primer i segon curs es matricularà automàticament de 
totes les assignatures, per un total de 60 crèdits. L’alumnat de tercer curs té el conjunt horari amb 
51 crèdits i s’ha d’afegir, al menys, 2 optatives (9 crèdits) si vol tindre 60 crèdits  -curs complet- 

 
- La matrícula de l’assignatura de Pràctiques Externes Obligatòries y/o Optatives té com a condició 

indispensable la sol·licitud prèvia de la realització de pràctiques. La matrícula de les Pràctiques 
Externes Obligatòries i/o Optatives s’ha de realitzar el dia de la matrícula del curs. 

 
- Aquelles persones que sol·liciten la matrícula a temps parcial per causes justificades o aquelles que 

sol·liciten reconeixement de crèdits hauran de matricular-se de l’agrupació sencera i modificar la 
seua matrícula en el moment de rebre resolució favorable a la seua petició. 

 

Assignatures pendents 

- L’estudiantat haurà de matricular-se de totes les assignatures pendents, tot I que no conega la 
qualificació definitiva. Cas de resultar aprovades, seran esborrades automàticament de la 
matrícula del present curs. 
 

- El Grau en Comunicació Audiovisual (1301) i el Grau en Periodisme (1308) s’oferta, exclusivament, 
amb docència per a les assignatures de quart curs.  Les assignatures de 2n i 3r són sense docència 
(SD). Consulta calendari d’extinció. 
Calendari d’extinció del Grau en Comunicació Audiovisual 
Calendari d’extinció del Grau en Periodisme 
 
L’ALUMNAT QUE TINGA PENDENT DE SUPERAR ASSIGNATURES DE 1r. Curs (codi 1301-1308) 
OBLIGATÒRIAMENT HA DE D’ADAPTAR-SE (1333-1334). 
 

- Les assignatures de Llatí I, codi 35663 i Teoria de la Literatura, codi 35664 té uns grups especials 
per l’alumnat que les té pendent de superar. Horaris: 

Llatí I (35663), grup S1: dimecres i divendres de 10 a 12h 
Teoria de la Literatura (35664), grup S: dimecres i divendres de 12 a 14h 

Important: Revisa el total de crèdits matriculats i si tens assignatures de cursos diferents comprova la 
compatibilitat horària dels dos quadrimestres . 

 
 

3.- Altres tràmits relacionats amb la matrícula 
Reprendre els estudis 

L’alumnat que desitge reprendre els estudis en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pot 
sol·licitar cita de matrícula per al curs 2022/2023 del 15 de juny fins al 13 de juliol de forma telemàtica 
per ENTREU. Així l’estudiant pot entrar en l’ordenació i podrà consultar la seua data de matrícula a 
partir  del dia 18 de juliol en la seua Secretaria Virtual i en el Portal de l’Alumne 
 

https://www.uv.es/gestiofil/IMPLANTACIO_MODIFICACIO_COMUNICACIO_AUDIOVISUAL.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/IMPLANTACIO_MODIFICACIO_PERIODISME.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
http://secvirtual.uv.es/
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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Pagament de la matrícula 

El pagament de l’import de la matrícula, s’ha de fer bé per domiciliació bancària o bé mitjançant 
targeta de crèdit, en un, dos o huit terminis. Més informació 
 
Modificació de matrícula 

Els canvis de grup, les anul·lacions i les ampliacions d’assignatures són excepcionals i cas que es 
concedisca serà irrenunciable. 

Els alumnes de primer curs només podran sol·licitar el canvi per agrupació íntegrament. No s’atendrà 
cap sol·licitud que no s’ajuste a aquest criteri. 

La resolució es publicarà en el Tauler oficial de la UV a partir del 15 de setembre i consultar els canvis 
en la secretaria virtual. Aquesta publicació té el mateix efecte que la notificació. 

Instruccions i Termini 
 
Matrícula a temps parcial 

L’alumnat a temps parcial es pot matricular de 24 a 36 crèdits. 

Instruccions 

Terminis: 

 Per a grau NOU INGRÉS (PRIMER CURS), del 22 de juliol al 13 de setembre. 

 Pe a Màster del 12 de juliol al 30 de setembre 

 Per a SEGONES MATRÍCULES I POSTERIORS, de l’1 al 15 de juliol. 

 
Avançament de convocatòria 

Segons el Reglament pot sol·licitar avançament de convocatòria l’alumnat a qui li resten un màxim 
de dues assignatures per a acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes 
assignatures. 

Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball fi de grau (TFG) i Pràctiques Externes 
curriculars (PE). El termini per a realitzar la sol·licitud és en el període de matrícula (petició a través 
d’ENTREU) i no es pot renunciar posteriorment. 

En aquests casos s’emetrà rebut de matrícula, l’import del qual s’haurà d’abonar abans de l’examen. 

Instruccions i termini. 

 
Anul·lació matrícula per força major 

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula total i parcial hauran de ser per causes de força major 
sobrevinguda i acreditades documentalment, (contracte de treball, vida laboral, certificat mèdic...). Es 
procedirà a la devolució de les taxes de matrícula en les sol·licituds presentades abans del 31 de 
desembre de l’any que comença el curs acadèmic. La petició s’haurà de fer a través d’ENTREU. 

Mès informació 

 

Transferència I Reconeixement 

Instruccions I Termini 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/taxes-exempcions-1285846107112.html
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Modif_Matricula.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Sol%c2%b7licitud_matric_parcial.pdf
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Conv_avan%c3%a7ada.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/certificats-1285848563115.html
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Reconeixement.pdf
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Adaptació 

L’alumnat amb estudis iniciats en anteriors plans d’estudis no finalitzats pot sol·licitar l’adaptació del 
seu  expedient al vigent pla d’estudis. 

L’expedient es pot adaptar de manera que les assignatures ja superades es transformen en les 
assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les 
equivalències entre unes i altres. 

S’ha de sol·licitar per registre electrònic de l’1 al 20 de juliol de 2022. La cita de matrícula es notificarà 
per aquest. Més informació 

 

B.-ESTUDIS DE POSTGRAU 
1.-Màster 
Informació de Preinscripció/admissió. 
Calendari de matrícula 

Els Màsters oficials de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació són els següents: 
 

 Màster en Continguts i Formats Audiovisuals (web especifica) 
 Màster en Estudis Anglesos Avançats (web específica) 
 Màster en Estudis Hispànics: Aplicacions i Investigació (web específica) 
 Màster en Investigació en Llengües i Literatures (web específica) 
 Màster en Traducció Creativa i Humanística (web específica) 
 Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement (web 

específica) 

 

C.- ESTUDIS DE DOCTORAT 
Informació de preinscripció I matrícula 

Els programes de doctorat que ofereix la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació són els 
següents: 

 

 Programa de Doctorat en Comunicació i Interculturalitat 

 Programa de Doctorat en Estudis Hispànics Avançats [Web pròpia] 

 Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures i les seues Aplicacions [Web 
pròpia  

 

Contacte en cas de dubtes 
Preguntes freqüents 
 

https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Adaptacion.pdf
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/matricula/matricula-1285847056274.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285853800348
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285853800348
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285900069510
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285900069510
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285859180678
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/master-1285851072440/Titulacio.html?id=1285859180678
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/masters-oficials/master-universitari-interculturalitat-comunicacio-estudis-europeus-1285851072440/Titulacio.html?id=1285850889130
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/masters-oficials/master-universitari-interculturalitat-comunicacio-estudis-europeus-1285851072440/Titulacio.html?id=1285850889130
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/masters-oficials/master-universitari-investigacio-llengues-literatures-1285851072440/Titulacio.html?id=1285857507847
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/masters-oficials/master-universitari-investigacio-llengues-literatures-1285851072440/Titulacio.html?id=1285857507847
http://links.uv.es/C7Gb981
http://links.uv.es/C7Gb981
https://www.uv.es/master-nous-periodismes-comunicacio-politica/ca/master-universitari-nous-periodismes-comunicacio-politica-societat-coneixement.html
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/admissio-matricula/preinscripcio-/-admissio/calendari-preinscripcio-1285964215790.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/doctorats/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887576456
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/doctorats/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887594807
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-estudis-hispanics-avancats/ca/doctorat-estudis-hispanics-avancats-1285883560359.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-postgrau/doctorats/doctorat-1285848125412/Titulacio.html?id=1285887608500
http://www.uv.es/doctoratllca
http://www.uv.es/doctoratllca
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/matricula/consideracions-generals/telefons-suport-1286133378255.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/matricula/matricula/consideracions-generals/telefons-suport-1286133378255.html
https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/preguntas_frecuentes_val.pdf
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