
TUTORIAL D'AUTOMATRÍCULA 

PER  A L'ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS

CURS 2022‐2023



1. Accés a l’aplicació de automatrícula
2. Identificació
3. Dades personals
4. Dades de domicili
5. Dades administratives
6. Dades estadístiques
7. Usuari i targeta
8. Assignatures
9. Finalitzar
10. Tancament de la matrícula

Pasos de l’AUTOMATRÍCULA:



• Accés a l’aplicació de automatrícula

• https:// www.uv.es/portalumne

Pasos de l’AUTOMATRÍCULA



1. Accés a l’automatrícula:
https:// www.uv.es/portalumne L’accés ha de realitzar‐se a partir del dia i hora de la 

teua cita de matrícula.



• Per accedir hauràs d’identificar‐te 
mitjançant les següents dades:

• DNI (Ha de coincidir amb les dades 
incloses en la teua preinscripció)

• Data de naixement (format 
dd/mm/aaaa)

• Nota d’accés a la titulació (amb dos 
decimals)

2. Identificació:



3. Dades personals 1ª part:

En l’apartat AUTORITZACIÓ 
hauràs d’acceptar o no les 
diferents autoritzacions 
sol·licitades.
Ha de contestar-se Sí o No

En aquest apartat, l’aplicació 
mostrarà les dades personals 
de la teua preinscripció.
Si alguna dada no és correcta 
hauràs de que comunicar-ho a 
la Secretaria una vegada 
finalitzada la matrícula.
Pot comunicar-se una vegada 
iniciat el curs acadèmic

Los dades que 
apareixen en 
blanc (número 
seguretat social, 
telèfon mòbil…) 
poden ser 
reomplits
opcionalment

S’han d’acceptar
els articles indicats
del Reglament
d’Avaluació de la 
UV



4. Dades del domicili:

Molt important:
Comprovar que les dades
són correctes.

Els camps marcats amb *
han de completar-se de 
forma obligatòria

Molt important:
Les dades de domicili
consten de dos camps:
1º: Carrer/Avinguda/Plaça
Etc.
2º. Has de escriure el nom
del Carrer/Avinguda/Plaça.

Per continuar amb
l’automatrícula
PRÉMER  SEGÜENT

Cal indicar un telèfon de 
contacte per a casos 
d’emergència.



5. Dades administratives‐1:

En l'apartat TIPUS D'EXEMPCIÓ, en primer lloc hauràs d'indicar si la teua matrícula té caràcter
ordinari o si eres beneficiari d'algun tipus d'exempció per al pagament de la matrícula. Algunes
de les causes d'exempció es validen online a través d'una connexió amb bases de dades
institucionals. En el cas que no es puga establir connexió, cal seleccionar “Ordinària” i lliurar
l'acreditació juntament amb la resta de la documentació pel procediment específic d’ENTREU.



5. Dades administratives‐2:

A continuació podràs indicar si has sol∙licitat o no beca (Ministeri, Generalitat o ambdues).
En el tercer apartat podràs indicar si desitges que el 0,7% de l'import de la teua matrícula siga
destinat a activitats de cooperació internacional al desenvolupament de la Universitat de
València. En l'apartat TIPUS DE MATRÍCULA, s'indica que la teua matrícula inicialment és a temps
complet, en cas de voler desenvolupar els teus estudis a temps parcial has de sol∙licitar‐ho per la
Seu Electrònica Entreu del 22 de juliol al 13 de setembre.



5. Dades administratives‐3:

L'últim apartat DADES ADMINISTRATIVES DE LA MATRÍCULA arreplega la informació sobre el
tipus de pagament de la teua matrícula (amb targeta, domiciliació bancària, en un termini, dos
terminis o vuit terminis).



5. Dades administratives‐4:

Molt important:
Comprova que les dades 
són correctes.

Els camps marcats amb * 
han de completar-se de 
forma obligatòria

Molt important:
La matrícula a temps parcial 
es sol·licita per ENTREU, 
una vegada formalitzada la 
teua matrícula, no abans.

Molt important:
El pagament de la 
matrícula pot ser amb 
targeta o domiciliació 
bancària. En aquest 
últim cas hauràs de 
presentar per ENTREU 
l’imprès de domiciliació. 

Per a continuar amb
l’automatrícula
PRÉMER  SEGÜENT

◌ 8 PLAZOS



• En aquest apartat cal contestar l'enquesta de dades
estadístiques. Sol∙licita informació personal que serà tractada
de forma anònima a efectes estadístics sobre estudis dels
pares, el tipus de residència, etc.

6. Dades Estadístiques‐1:



6. Dades Estadístiques‐2:

Tots els camps han 
de  completar-se de 
forma obligatòria

Per a continuar amb 
l’automatrícula 
PRÈMER  SEGÜENT



• En aquest apartat es generarà el teu usuari i contrasenya de la
Universitat de València.
• MOLT IMPORTANT: has de prendre nota d'aquestes dades,
imprescindibles per al normal desenvolupament dels teus estudis i
també has d’indicar un teléfon i/o correu alternatiu per recuperar la
contrasenya en cas d’oblit.
• L'usuari i contrasenya et permetrà accedir a l'aula virtual de les
assignatures, el teu correu electrònic de la Universitat i moltes altres
funcionalitats.
• Es recomana, que una vegada generat l'usuari i contrasenya faces una
foto amb el teu telèfon mòbil, o anotes les dades en algun lloc segur.
• La targeta de la Universitat de València podràs obtenir‐la en el termini i
llocs habilitats per la Universitat

7. Usuari i targeta‐1:



7. Usuari – Targeta ‐ 2:

IMPORTANTÍSSIM FER FOTO 
DE LA PANTALLA O ANOTAR 

LES DADES D'USUARI I 
CONTRASENYA

Per a continuar 
amb 
l’automatrícula 
PRÈMER  
SEGÜENT



8. Assignatures ‐ 1:

• En aquest apartat has de matricular‐te de
l’agrupació/conjunt horari de primer curs.
• L’aplicació et mostrara les agrupacions amb places
disponibles.



8. Assignatures

Grau en Estudis Anglesos
Aquest grau disposa de 4 conjunts horaris, 2 en horari de mati i 2 en  
horari de vesprada.
Horaris

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 
Aquest grau disposa de 2 agrupacions.
Horaris

https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-EA_2023_MATRI.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-EH_2023_1r_MATRI.pdf


8. Assignatures

Grau en Filologia Clàssica
Aquest grau nomès disposa d’una agrupació. 
Horaris

Grau en Filologia Catalana
Aquest grau disposa de 2 conjunts horaris. 
Horaris

https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-FCLASS_2023_1r_DEF.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-F%20CAT_2023-1r-MATRI.pdf


8. Assignatures

Grau en Llengües Modernes i  les seues Literatures. 
En aquest grau has de triar entre el maior de Francès, Alemany o Italià. 
El grau disposa de 8 agrupacions, 4 maior de Francés, 2 maior de  Alemany i 2 maior de 
Italià.
Horaris: maior Francés

maior Alemany 
maior Italià

https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-LML-FRAN_2023_1r_MATRI.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-LML-ALE_2023_1r_MATRI.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-LML-ITAL_2023_1r_MATRI.pdf


8. Assignatures

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística (llengua B Anglès) 
Aquest grau disposa de 2 agrupacions.
Horaris

Grau en Traducció i Mediació interlingüística (llengua B Francés) 
Aquest grau disposa de 2 agrupacions.
Horaris

Grau en Traducció i Mediació interlingüística (llengua B Alemany) 
Aquest grau disposa de 2 agrupacions.
Horaris

https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-TMI_ANGL_2023_1r_MATRI.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-TMI_FRAN_2023_1r_MATRI.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-TMI_ALE_2023_1r_MATRI.pdf


8. Assignatures

Grau en Comunicació Audiovisual 
Aquest grau disposa de 4 conjunts horaris. 
Horaris

Grau en Periodisme
Aquest grau disposa de 4 conjunts horaris. 
Horaris

https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-CAV-1333.pdf
https://www.uv.es/ocafil/2023-HORARIS-WEB/1_CH-PER_1334_2023.pdf


8. Assignatures ‐ 2:

EN PRIMER LLOC HAURÀS DE 
SITUAR-TE EN LA PESTANYA:

Curs 1º



8. Assignatures ‐ 3:

EN SEGON LLOC HAURÀS DE 
SELECCIONAR UNA AGRUPACIÓ



8. Assignatures ‐ 4:

EL SEGÜENT PAS ÉS PRÉMER
EL BOTÓ Matricular

Amb aquesta acció s'inicia el
procés de matrícula de totes les
assignatures de l’agrupació



8. Assignatures ‐ 5:

La matrícula de les assignatures
de primer es fa en la modalitat
d'agrupació.

És a dir, totes les assignatures al
mateix temps, de manera que es
garanteix que totes les assignatures
del curs tenen l’horari compatible



8. Assignatures ‐ 6:

Has de seleccionar l'agrupació que
més t'interesse i dispose de places

Una vegada premut el botó matricular, l'aplicació et mostrarà
totes les agrupacions en les quals existeixen places, amb
indicació de l'horari de classes (matí o vesprada) i l'idioma de
la docència, castellà, valencià.

HAS DE CONFIRMAR LA TEUA SELECCIÓ



8. Assignatures ‐ 7:

Al Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures has de triar el maior al
primer curs. Matriculant, en primer lloc les assignatures obligatòries i, a
continuación, has de seleccionar el maior des de la pestanya Optativitat.



8. Assignatures ‐ 8:

Una vegada seleccionada la pestanya Optativitat, l'aplicació et
mostrarà les assignatures optatives corresponents als Maiors.



8. Assignatures ‐ 9:

Durant el procés de matrícula l'aplicació et mostrarà el total de crèdits que tens matriculats



8. Assignatures ‐ 10:
Per a continuar amb
l'automatrícula
PRÉMER RESUM DE 
MATRÍCULA

Hauràs d'eliminar totes 
les assignatures per a 
intentar la matrícula en 

una altra agrupació.

ADVERTIMENT
MOLT IMPORTANT:
Si elimines alguna
assignatura ja
matriculada
mitjançant el botó
eliminar, no podràs
tornar a matricular-
la en una agrupació
diferent.

L'assignatures matriculades es
mostren com a l'exemple



8. Assignatures ‐ 11:

Per a continuar amb
l'automatrícula
PRÉMER VALORACIÓ 
MATRÍCULA

El resum té el format que
es mostra a manera
d'exemple



8. Assignatures ‐ 12:

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

X€

La valoració econòmica té el format que es mostra a manera d'exemple

Finalment, és convenient generar i conservar el
pdf amb el resum i la valoració de la matrícula



9. Finalitzar:
Els últims passos són els corresponents a finalitzar la teua matrícula. Si el resum de la teua
matrícula és conforme, pulsa “Finalitzar matrícula”. Una vegada finalitzada, ja no és possible
tornar a entrar a l’aplicació d’automatícula.

Si observes en el resum que hi ha algun punt a corregir hauràs de tornar arrere en l'aplicació per a
esmenar els aspectes erronis o incomplets.



9. Finalitzar:

A partir de l'endemà d'haver
formalitzat la teua matrícula pots
comprovar l'estat de la mateixa
entrant en Secretaría Virtual
amb el teu nom de usuari i
contrasenya



10. Una altra informació d'interès:

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

La documentació requerida s’ha de presentar per ENTREU 
des del moment de la matrícula fins el 15 de setembre de 
2022, l’incompliment d’aquesta obligació comporta 
l’anul·lació de la matrícula.

https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/graus/matricula/documentacio-1285857360724.html


10. Més informació d'interès :

GUÍA DE MATRÍCULA

TRÀMITS VINCULATS AMB EL PROCÉS

ALTRES TRÀMITS I CONSULTES

https://www.uv.es/gestiofil/MATRICULA/2023/Guia_matricula_v.pdf
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/matricula-1285960682471.html
https://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/cita-previa-registre-fftic-1285960482280.html



