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1. FAQs Matrícula  
 

MATRÍCULA DEL GRAU 
 

 Quan i com he de fer la matrícula? 
Les dates oficials de matrícula les marca la Generalitat. El calendari de 
matrícula del curs 2020/21 a l’EUIT és: 
-Estudiants de 2on, 3er i 4rt (IN) del 20 al 27 de juliol 
-Estudiants de nou accés:  
 1a assignació del 7 al 10 de setembre 
 2a assignació del 21 al 23 de setembre 
           Sessió d’acolliment (informació sobre el procés de matrícula) 4 de 
setembre a les 10:30 via Teams. 
 
Pels estudiants IN que han sol·licitat ajornament de matrícula, data màxima és 
el 15 de setembre. A partir d’aquesta data l’EUIT podrà disposar de la plaça no 
matriculada.  
 
 

 Recomanacions pels procediments de formulari de matrícula 
La matrícula la podreu enviar a partir del formulari corresponent al pla d’estudis 
que esteu cursant i que trobareu dins d’aquest espai de moodle. 
- Grau Infermeria actual 
- Grau Infermeria Pla d’Estudis Modificat 
- Grau Teràpia Ocupacional 
Teniu un Manual que us ajudarà a complimentar el formulari. 
 

 Com puc i què necessito per matricular-me? 
Abans d’iniciar el formulari de matrícula cal tenir preparada tota la documentació 
que us detallem,  que podeu adjuntar dins del mateix formulari en format pdf, i 
tenir decidida l’opció de pagament i finançament.  Consulteu el document adjunt -> 
enllaç.  

- DNI (estudiants nou accés) 
- Nº Afiliació a la Seguretat Social (estudiants nou accés) 
- Fotografia tipus carnet (estudiants nou accés) 
- Reconeixements de Cicles de Grau Superior en Dietètica i Salut Ambiental. 

(estudiants nou accés, consulteu amb Secretaria Acadèmica) 
- Document beca MECD en cas d’haver-la sol·licitat (estudiants nou accés) 
- Carnet família nombrosa vigent (s’accepta l’individual). Segons resolució 

TSF/819/2020 del 7 d’abril, es consideren prorrogats els caducats entre l’1 
de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020.  Els caducats entre l’1 de 
juny i 31 d’octubre de 2020 també s’acceptaran. 

- Document acreditatiu d’altres gratuïtats (minusvalidesa -mínim 33%-, 
víctimes de violència de gènere, i altres, segons DOGC) 

http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Me%CC%80todes-de-pagament-Graus-20_21.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Me%CC%80todes-de-pagament-Graus-20_21.pdf
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- Document SEPA en cas de canvi de domiciliació bancaria i signat en color 
blau pel titular del compte. 

- Instància de sol·licitud de normatives acadèmiques: 
o Sol·licitud de 4a matrícula 
o Finalització en convocatòria extraordinària (febrer) 
o Canvi de règim de permanència (parcial/total) 
o Matrícula de menys de 24 crèdits  

 

 Quan signaré i lliuraré els documents originals vinculats a la matrícula? 
A l’inici de la docència i abans del 15 de novembre de 2020 serà necessari que et 
personalitzis a Secretaria Acadèmica per tal de signar els documents de matrícula i 
lliurar els originals que hagis fet arribar, ja sigui dins el formulari, o per 
sga@euit.fdsll.cat  
  
No és necessari presencialitzar-se expressament, podeu aprofitar i acostar-vos un 
dia que tingueu docència. 

 

 De quants crèdits m’he de matricular? 
Us recordem el règim de permanència dels crèdits de matricula segons estudis 
totals o estudis parcials. Recordeu que és obligatori matricular les assignatures 
suspeses , no superades i no avaluades. 
- Estudis parcials: de 24 a 42 ECTS  
- Estudis totals: de 43 a 78 ECTS 
Si voleu fer un canvi de dedicació d’estudis heu d’adjuntar la instancia de  
sol·licitud de normatives acadèmiques. 
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/regim-de-
permanencia/condicions-per-matricular-se-1345662176634.html 

 
PAGAMENT I FINANÇAMENT DEL GRAU 

 Quin cost té la matrícula del Grau? 
Consulteu el document adjunt -> enllaç 

 Com puc finançar el curs? 
Consulteu el document adjunt -> enllaç 
 
BEQUES 

 Quines beques puc demanar per estudiar el Grau a l’EUIT? 
- Pots demanar la beca MECD/AGAUR  
- Pots demanar la beca interna EUIT  
- Pots demanar la beca COVID-19 

 
EM PUC MATRICULAR COM A BECARI CONDICIONAL?  
Si, si durant el curs 2019/20 has tingut resolució de beca concedida, i es pot marcar 
directament l’opció sense haver de presentar cap documentació. 
En el cas de no haver obtingut beca el curs 2019/20, cal presentar el resguard de la 
sol·licitud de beca MECD que t’envia el Ministeri una vegada has finalitzat la 
sol·licitud. 
 

mailto:sga@euit.fdsll.cat
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/regim-de-permanencia/condicions-per-matricular-se-1345662176634.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/regim-de-permanencia/condicions-per-matricular-se-1345662176634.html
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/VF.-Info-preus-curs-20-21.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Me%CC%80todes-de-pagament-Graus-20_21.pdf
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L’acreditació de llindars de renda tan sols és vàlida en la matrícula de juliol 
sol·licitada a l’AGAUR. (no s’accepta la sol·licitud) 
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-
economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-
2019?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
En cas de matrícula com a becari condicional l’import dels crèdits de primera 
matricula no es cobraran, en espera de la resolució de la beca. 
 
Els estudiants que no compleixen els requisits de matrícula com a becari 
condicional poden sol·licitar la beca, i en cas de ser concedida, es retornarà l’import 
que cobreix el Ministeri.     
 
Els estudiants que es matriculin al setembre amb la beca ja sol·licitada, han de 
presentar la documentació que acrediti la sol·licitud al Ministeri al correu electrònic 
sga@euit.fdsll.cat. 
 
 
 

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-2019?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-2019?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-2019?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
mailto:sga@euit.fdsll.cat
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 Hi ha alguna bonificació o reducció de l'import dels estudis? 
Pots beneficiar-te d’un 2% de descompte si esculls un únic pagament. 
Pots beneficiar-te d’un descompte per ser treballador del CST (Consorci Sanitari de 
Terrassa). Veure document adjunt -> enllaç 
 

 Tinc algun descompte si he obtingut una Matrícula d'Honor? 
Si, el descompte es automàtic segons els crèdits obtinguts de Matrícula d’Honor. 

 

 Es poden retornar els diners?    (anul·lació de la matrícula) 
Si, segons calendari acadèmic/administratiu i presentant la instància de sol·licitud 
de NO matrícula abans del dia 4 de novembre de 2020. Fora d’aquesta data no es 
contempla retornament econòmic.  

 

 Com i quan puc anul·lar assignatures ?  
Pots sol·licitar modificar, canviar i anul·lar assignatures del 14 de setembre al 20 
d'octubre amb dret a reintegrament econòmic 
 

 

2. FAQs Tràmits i sol·licituds 
 

RECONEIXEMENT D'ESTUDIS UNIVERSITARIS (TO per INF i altres) 
Els estudiants pendents de matrícula provinents d’altres estudis iniciats i no finalitzats, 
obtindran el reconeixement de les assignatures en el moment que la gestió acadèmica 
els citarà per realitzar la matrícula. Aquestes matrícules estan previstes pel setembre 
de 2020. 
 
 

ESTUDIANTS de 4rt – TO  

 L’assignatura “Legislació i avaluació de l'autonomia personal i la dependència”, té 
limitada la matrícula a 20 estudiants.  
En cas de no poder accedir-hi, et contactarem per tal de que escullis una altre 
assignatura. L’assignació anirà per data de rebuda de formulari. 
 

 Em puc matricular a més d'una menció? 
NO. La menció en Teràpia Ocupacional ve donada per la pràctica externa 
escollida. 

 
ESTUDIANTS de 4rt – INF 

 Em puc matricular a més d'una menció? 
NO, però si renúncies a la menció pots combinar les assignatures i escollir una 
de la pràctica externa. En total has de cursar 30 crèdits optatius. 

 

  

http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Me%CC%80todes-de-pagament-Graus-20_21.pdf


 

5 

 

 
ESTUDIANTS D’INFERMERIA 

 Sol·licitud de canvi de torn 
Es considera canvi de torn passar de matí a tarda o de tarda a matí.  
Podeu enviar la sol·licitud de canvi de torn a sga@euit.fdsll.cat, abans del 5 de 
setembre de 2020, i sempre que vagi acompanyada del document que certifiqui la 
necessitat del canvi, i compleixi els criteris següents: 

- Laborals: amb certificat d’empresa amb horari laboral. El contracte laboral 
no es considera vàlid.  

- Persones a càrrec: justificat amb llibre de família i/o altres documents 
oficials. 

- Salut: certificacions mèdiques oficials. 
- Distància: molt justificada (horaris de transport, quilòmetres de distància, 

etc...)  

En cap cas es considera canvi de torn el solapament d’assignatures. Aquesta incidència 
es tractarà directament amb coordinació d’assignatura i/o coordinació de curs. 
 
* Tota instancia no justificada quedarà desestimada.  
* Les resolucions dels canvis de torn es comunicaran a partir del 15 de setembre de 2020.  
 

3. FAQs  Aclariments sobre Matrícula on line – COVID19 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, recomana preservar la salut dels estudiants i 
del Personal d’Administració i Serveis, evitant en la mesura del possible les matrícules 
presencials. L’EUIT actua segons aquestes recomanacions.  
 
La Gestió Acadèmica, pot si ho creu pertinent, autoritzar i donar cita en aquelles 
matrícules que puguin ser dificultoses i/o complexes. 
Pot autoritzar amb cita matrícules a estudiants que ho sol·licitin per correu electrònic 
exposant el motiu de la necessitat a sga@euit.fdsll.cat. 
 
La gestió acadèmica, valorarà si és pertinent la presència de l’estudiant, preferiblement 
es prioritzarà resoldre dubtes per telèfon o amb cita Teams.  
 
En tots els casos, les matrícules s’enviaran via formulari moodle. 
 

 Què haig de fer si m’autoritzen una cita de matrícula 
 

- Es facilitarà l’entrada exclusivament a l’estudiant, sense acompanyants. 
- A l’entrada trobareu gel desinfectant de mans i l’utilitzareu. 
- És obligatori portar mascareta durant tota l’estada dins de l’EUIT. 
- En cas de tenir símptomes, febre, tos o altres símptomes, anul·lareu la 

cita. 

mailto:sga@euit.fdsll.cat
mailto:sga@euit.fdsll.cat

