
 

 

 

 

INFORMACIÓ PELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS. CURS 2018/2019 
 

 

Informació necessària per dur a terme la matrícula del proper curs 2018 – 2019 a l’EUIT. 
 

 

- El dia 12 de juliol a les 10:30h us oferim la sessió d’acolliment i portes obertes, en la 

qual podreu recollir la documentació, concretar dia i hora de matrícula, assistir a la sessió 

informativa i resoldre tots els dubtes que tingueu. 

-     Els dies de matrícula són del 13 al 18 de juliol per 1a. preferència i del 25 al 27 en 2a. 

assignació. 
- El  curs  s’inicia  el  dia  12   de  setembre  amb unes sessions introductòries 

propedèutiques a les quals és important assistir. 

-  L’activitat docent s’iniciarà el dia 13 de setembre.  

 

Via 

d’accés: 

Documentació  que  necessiteu  per  matricular-vos  segons  la 

vostra via d’accés: 

Via 0 Fotocòpia de la targeta de les PAAU. 

Via 4 Fotocòpia del certificat del CFGS amb la nota d’accés. 

Via 7 o 8 Per canvi d’estudis, heu de portar un certificat acadèmic de la 

Universitat d’origen on hi consti la via d’accés a la Universitat i la 

qualificació  corresponent,  a  més  a  més     heu  de  portar  el 

justificant d’haver abonat el dret de trasllat d’expedient. 

Via 2 Un certificat acadèmic i una fotocòpia compulsada del títol o del 

seu resguard. 

Via 9 Document d’accés majors de 25 anys. 

Via 10 o 11 Document d’accés majors de 40 / 45 anys. 
 

Per fer la matrícula és necessari: 

    Original i fotocòpia del DNI o del passaport. 

    Número personal de la Afiliació a la Seguretat Social (no és la targeta sanitària);  

podeu sol·licitar a qualsevol oficina de la Seguretat Social amb el DNI, o bé indicat  a la 

nòmina, al contracte de treball, etc... 

 Estudiants majors de 28 anys: en formalitzar la matrícula s’ha de justificar que es 

gaudeix del règim de la Seguretat Social presentant el document corresponent, o bé 

assegurança privada. 

    2  fotografies originals de carnet (amb el nom i cognoms al darrera). 

 Document SEPA de dades bancàries, amb el número de compte, on s’hagin de realitzar els 

càrrecs de la matrícula i de l’import de docència signat per la persona titular del compte



 

  

 



 Per matricular amb beca condicional del Ministeri, cal portar el document de llindars de 

renda que s’ha de demanar a l’ Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);  

o  bé  la  credencial  de  beca  del  curs  2017/2018  si  heu  tingut  beca  de Batxillerat o CFGS. 

És necessari complir els requisits acadèmics (nota fase general 5,0). 

    Acreditació  de  descompte  o  gratuïtat  (veieu  quadre  adjunt).  En  cas  de  Família 

nombrosa, cal presentar: el document acreditatiu, que us facilitaran a l’oficina de benestar 
social, i on també podreu sol·licitar la impressió d’aquest nou format. 

 

Tipus Compensació Característiques % 
gratuïtat 

Aplicable Pagament 
taxa 

FN. General MECD 2 fills (dels quals 
1 amb 

minusvalidesa) 

50% Preu públic 
ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 50% 

FN. Especial MECD Casos especials 100% Preu públic 
ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 0€ 

FN. 3 MECD 3 fills 50% Preu públic 

ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 50% 

DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

GENCAT Mínim 33% 

(de l’estudiant) 

100% Preu públic 

ECTS 

UAB: 100% 

EUIT: 0€ 

VÍCTIMES 
TERRORISME 

GENCAT  100% Preu públic 
ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 0€ 

VÍCTIMES 
VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 

GENCAT  100% Preu públic 
ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 0€ 

MATRICULES 
D’HONOR * 

ASSUMIT PER 
CENTRE 

Es descompta 
l’import dels ECTS 
en el moment de 
fer la matrícula 

= ECTS 
obtinguts 

amb 
matrícula 

Preu públic 
ECTS 

UAB: 100% 
EUIT: 100% 

 

 

* IMPORTANT : Sempre hi ha el límit d’aplicació dels crèdits matriculats. 

Premis extraordinaris o matrícula d’honor de Batxillerat, tenen exempció total dels crèdits 

matriculats en el primer curs. 

 

Les  beques  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (MECD),  donen  dret  a  la 

compensació establerta segons el Real Decret vigent. 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.HTML 
 
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-
universitarias/becas-ayudas-premios/becas-y-ayudas-para-estudiar.html 

 

Per a més informació: 
 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de recerca (AGAUR): 
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-

estudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-GRAL 
 

Portal del departament d’Educació: 
http://www.edu365.cat/ 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.html
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/becas-ayudas-premios/becas-y-ayudas-para-estudiar.html
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/en/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/becas-ayudas-premios/becas-y-ayudas-para-estudiar.html
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.edu365.cat%2F

