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RECOMANACIONS DE MATRÍCULA FACULTAT DE MAGISTERI 

CURS 2022-2023 

La responsabilitat de la matrícula és del estudiant/a, per tant, llig 
atentament les següents recomanacions. 

 

ATENCIÓ USUARI I CONTRASENYA: Durant el procés d'automatrícula, es genera l'usuari i la 
contrasenya de l'estudiant. És indispensable anotar-los abans d'avançar a la pantalla següent, ja 
que són dades necessàries per a l'accés a serveis (Aula Virtual, correu electrònic institucional, 
Seu electrònica de la UV, Secretaria Virtual, etc.) 

ATENCIÓ NOTIFICACIONS. Qualsevol tràmit que inicieu a través de la SEU ELECTRÒNICA de la 
Universitat, es respondrà mitjançant notificació dirigida al vostre correu @alumni.uv.es. És la 
vostra responsabilitat acceptar-les i llegir-les. 

 

1. REQUISITS LINGÜÍSTICS 

Per a efectuar el depòsit del Treball  Fi de Grau i que puga ser qualificat, en totes dues 
titulacions, cal acreditar: 

- B1 idioma estranger: Serà imprescindible la presentació d'un nivell equivalent al B1, o 
superior, en una llengua estrangera, expedit per una entitat reconeguda. 
 

- C1valencià: d'acord amb la nova normativa de la Conselleria d'Educació (pendent de 
publicació en DOGV), l'oferta horària està dissenyada perquè, si us matriculeu per 
agrupacions i no mescleu grups, compliu aquest requisit. 

ATENCIÓ: Aquells alumnes amb matrícules especials (Erasmus, Sicue, trasllat d’expedient, 
reconeixement de crèdits, repetidors…) i que no puguen complir el requisit anterior, 
hauran d'acreditar C1 de Valencià (amb un títol extern expedit per entitat reconeguda). 

 

2. TRÀMITS QUE EL/LA ESTUDIANT HA DE REALITZAR, NO SÓN AUTOMÀTICS 
 
2.1.  Els reconeixements NO són automàtics, cal sol·licitar-los en la seu electrònica en el 

termini establert (20 de juliol al 5 de setembre), una vegada formalitzada la matrícula. 
2.2. No us matriculeu de les assignatures que es reconeixen segons la taula d'antecedents 

de reconeixements (comprovar-ho a la columna Sí/NO). Les assignatures que no 
consten en la taula, així com les que en la taula posa NO al reconeixement, hauran de 
ser matriculades. 

MOLT IMPORTANT: Si sol·licites reconeixements d'assignatures, tingues en compte que se't 
reconeixeran en castellà (llevat que no acredites que ho has cursat en un altre idioma), amb el 
que pots tindre problemes a l'hora de complir els requisits lingüístics en valencià i haver 
d'aportar el C1 per a finalitzar el grau. Una vegada obtingut el reconeixement de crèdits, el 
procés és irrevocable. 

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C81.pdf
https://www.uv.es/magister/Formularios/Acord%20UUVV%20amb%20esmena%20UV.pdf
https://www.uv.es/sede-electronica/es/sede-electronica-uv.html
https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/transferencia-reconocimiento-creditos-1286258811778.html
https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/transferencia-reconocimiento-creditos-1286258811778.html
https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/transferencia-reconocimiento-creditos-1286258811778.html
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2.3. Exempcions de matrícula (família nombrosa, monoparental, víctima violència gènere, 

etc.): 
− És IMPRESCINDIBLE presentar la documentació CADA curs en el període 

assenyalat. 
Has de presentar-la fins i tot en el cas de sol·licitar beca. Tingues en compte que, 
si se't denega, ja no estaries en termini de sol·licitar l'exempció. 

− Important famílies nombroses i monoparentals: per a poder aplicar l'exempció 
de matrícula és necessari aportar la resolució definitiva de Conselleria de 
Benestar Social. 

2.4. És requisit imprescindible presentar certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual 
amb caràcter previ a l'inici de les pràctiques en col·legis. La no presentació en el termini 
establit tindrà com a conseqüència la impossibilitat de realitzar aquestes pràctiques. 

 
3. PER A TOT L'ESTUDIANTAT 

 
3.1.  Recorda que has de matricular-te per agrupacions i recorda que MAI has de mesclar 

grups, amb la finalitat de no tindre problemes en el compliment dels requisits lingüístics 
de valencià i poder finalitzar la carrera. 
 

3.2. Tan sols podràs matricular-te d'un curs. Si vols matricular-te d'assignatures d'un curs 
superior, has de sol·licitar ampliació. 

 
3.3. Si tens una assignatura pendent has de matricular-la en el mateix idioma que el curs 

anterior, o preferentment en valencià, per tal de complir els requisits lingüístics. 
  

3.4. Atenció als horaris: 
Els grups es defineixen per la lletra assignada a les assignatures comunes en primària i 
infantil. Les assignatures específiques poden tindre una altra lletra diferent. 
 

3.5. Recorda: Per sol·licitar beca completa, cal estar matriculat d'almenys 60 crèdits. 
- Amb menys de 60 crèdits matriculats, es pot sol·licitar beca parcial. 
- En la matricula has d’indicar si penses sol·licitar la beca del MEC, la beca GVA o tots dues. 

És important que senyales què penses fer realment. Si assenyales que sol·licites beca i 
després no ho fas, pots perdre terminis del pagament de la matrícula. Si assenyales que 
no i finalment la sol·licites, es giraran rebuts que hauràs de pagar i posteriorment, si se't 
concedeix la beca, hauràs de sol·licitar-ne el reintegrament. 
 

3.6. Si la teua matrícula no arriba a 36 crèdits, pot arribar-te missatge d'alerta dient que no 
pots finalitzar la matrícula, tanca el navegador i l'endemà comprovaràs que estàs 
matriculada/t. Recorda que hauràs de sol·licitar ampliació de matrícula. 

 
3.7. Atenció als terminis, no s'atendrà cap sol·licitud presentada fora de termini. 

  

https://www.uv.es/uvweb/magisteri/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/otros-tramites-1286258826716.html
https://www.uv.es/magister/Formularios/Ampliaci%c3%b3.pdf
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4. ALUMNAT DE PRIMER I SEGON CURS 
 
4.1. Mestre/a en educació primària 

Si et matricules en primer o segon curs, tingues en compte que les agrupacions A i B tenen 
assignatures que s'imparteixen en anglès. 

4.2. Mestre/a en educació infantil 
 
Per als i les estudiants que procedeixen de cicle formatiu de grau superior en Educació 
Infantil: 

 
− Es recomana sol·licitar tots els reconeixements en el primer curs, excepte les 

pràctiques de tercer, que només les podràs reconèixer una vegada hages superat les 
pràctiques de primer i conste 100 crèdits superats en el teu expedient. 

− Atenció: si vols sol·licitar beca completa i reconeixes l'assignatura de primer 33695, 
has de sol·licitar ampliació de matrícula en l'horari contrari al matriculat 
(matí/vesprada). 

 
5. ALUMNAT DE QUART CURS 

Si presentes el TFG en la convocatòria extraordinària: és recomanable el pagament en 1 sol 
termini i amb targeta a l'efecte d'obtindre el títol amb immediatesa. 
 
Atenció a estudiants de Primària: Si eres estudiant de 4t curs amb alguna assignatura 
pendent de 3r curs  cal matricular-la en el grup de 3r corresponent a la teua menció. 

 
6. ERASMUS/SICUE 

 
Si tens pensat gaudir d'algun programa d'intercanvi amb universitats estrangeres o nacionals 
(Erasmus, SICUE…) durant un quadrimestre, recorda que només t'has de matricular de les 
assignatures del quadrimestre que cursaràs a la nostra Facultat. Els crèdits internacionals ja 
consten a la teua matrícula.  
Si te’n vas el curs sencer, només hauràs de confirmar la teua matrícula de crèdits internacionals. 

 

INFORMACIÓ CONTACTE I TRÀMITS SECRETARIA 

INFORMACIÓ PRACTICUM I TFG 

 
 

 

https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/transferencia-reconeixement-credits-1286258811778.html
https://www.uv.es/magister/Formularios/Ampliaci%c3%b3.pdf
https://webedicion.uv.es/uvweb/magisteri/es/facultad/secretaria/tramites-procedimientos/contacto-1286258767265.html
https://webedicion.uv.es/uvweb/magisteri/es/estudios-grado/practicum-tfg-magisterio/plazos-1285870871083.html


 

 
 
 
                                CURS 2022-2023 
  

  
 

CAT 30 maig 2022 

Horaris  1er CURS - ONTINYENT 
GRUP - “1o” de MATÍ – Aula 11 

TÍTOL DE GRAU EN MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL  

Agrupació de matrícula corresponent a aquest grup: 101 
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33598 1o  Psicologia del Desenvolupament (6 crèdits) 
 Valencià 
33599 1o Psicologia de l’Educació  (6 crèdits) 
 Castellà 
33601 1o Didàctica General (6 crèdits) –  
 Valencià 
33602 1o Organització i Direcció de Centres (6 crèdits) 
 Castellà 
33604 1o Estructura Social i Educació (6 crèdits) 
 Valencià 
33606 1o Llengua Espanyola per a Mestres (6 crèdits) 
 Castellà 
33607 1o Llengua Catalana per a Mestres (6 crèdits) 
 Valencià 
33680 1o Llengua Estrangera per a Mestres –Anglès- (6 crèdits) 

 Anglés 

 
33695 1o Infància, Salut i Alimentació (4,5 crèdits) 
 Castellà 
33640 PA Pràctiques Escolars en Educació Infantil I (7,5 crèdits). 
Es realitzaran al segon quadrimestre del curs (del 23 de gener al 3 de febrer) en horari del 
centre escolar. 

 
 

Horaris Primer quadrimestre (del 12 de setembre al 23 de desembre) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:00-11:00 33602 – 1o 33604 – 1o 33680 – 1o 33598 – 1o 33602 – 1o 

 

11,30-13:30 33680 – 1o 
33695 – 1o 
33608 – 2o  

33598 – 1o 33604 – 1o  33695 – 1o  

13:30-15:00  33608 – 2o    

Horaris Segon quadrimestre (del 6 de febrer al 19 de maig) 

hores dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:00-11:00 33606 – 1o 33607 – 1o 33601 – 1o 33599 – 1o  

 

11:30-13:30 33601 – 1o 33599 – 1o 33606 – 1o 33607 – 1o  

Nota: Les assignatures de 4,5 crèdits, començaran mitja hora més tard als horaris de  9:00 a 11:00 i 
acabaran mitja hora abans en els horaris d’ 11:30 a 13:30 hores. 

 
IMPORTANT: 

 
33608 – 2o “Adquisició i Desenvolupament de la Llengua Oral (4,5 crèdits)”  No més per alumnes 
que demanen convalidació de la assignatura 33695 “Infància, Salut i Alimentació”. 
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