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GUIA PER AL PROCÉS DE MATRÍCULA A LES PROVES 

D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS 

  

  

Aquest document pretén ser una guia per realitzar la matrícula a les Proves d'Accés a la 

Universitat per a Majors de 25 anys. Trobareu totes les pantalles del procés de 

matrícula, amb alguns comentaris que us seran de gran utilitat. 

  

Matrícula 

 

La matrícula es pot realitzar del 8 al 19 de febrer. Podreu accedir des de la pàgina 

principal en Actualitat Universitària o des del següent enllaç: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/base/15-16/procesos/acces/grau/25anys/ 

 

Obtenció d'usuari i clau d'accés 

Per accedir a la matrícula no presencial abans heu de tenir un compte (usuari i clau 

d'accés) de la Universitat Jaume I. Per a obtenir-la: 

 

En quina situació et trobes? 

 

 No tinc usuari ni clau: vull registrar-me. 

 

En aquest cas, us demanaran el NIF / DNI, nom i cognoms, correu electrònic o número 

de telèfon mòbil. Has d'introduir el codi de amb confirmació durant els 15 minuts 

següents, en cas contrari hauràs de començar de nou des de l'inici. 

  

 No recordo l'usuari i / o la clau: envieu-me l'usuari i/o la clau . 

  

Rebreu un correu electrònic / sms en un període màxim, des que es fa la sol·licitud, de 

24 hores o el dia laborable següent (en el cas que sigui festiu), amb el nom d'usuari i la 

contrasenya per poder accedir a la matrícula. 

 

 Recordo l'usuari i la clau: entrar 

  

https://xmlrpc.uji.es/lsm/lsmanage.php?direct=4&lang=es
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22665
http://preinscripcio.uji.es/
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PROCÉS DE MATRÍCULA 

  

Un vegada accediu al procés de matrícula a través de la pàgina http://matricula.uji.es , 

t'apareixerà una imatge com la següent on hauràs d'introduir el nom d'usuari i la clau 

d'accés. 

 

Ja esteu dins del procés de matrícula. La primera pantalla que trobareu us dóna la 

benvinguda a l'assistent de matrícula. Aquí podreu triar l'idioma en què preferiu realitzar 

la matrícula (castellà o valencià). 

http://matricula.uji.es/
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En aquesta, i en successives pantalles, trobareu l'apartat de consultes i incidències. 

Aquest és un xat que durant el període de matrícula estarà atès per personal 

d'Informació. 

 

Quan trieu l'idioma, podreu passar de pantalla fent clic a la fletxa que apareix a la part 

inferior de la pantalla. 

 

Us apareixerà una nova pantalla d’identifcació de l’usuari, on heu d'obrir el desplegable 

i assenyalar "Matrícula de majors de 25 anys". 

 

Les dues fletxes de la part inferior ◄ ►, us permeten desplaçar-vos per les pantalles de 

l'assistent de matrícula en tot moment. 
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En la següent pantalla sobre dades de naixement, heu d’assenyalar la vostra data de 

naixement, edat i dia que esteu omplint la matrícula i el sexe. 

 

El requadre de baix us sol·licita altres dades (país, província, població, nacionalitat). 

Recordeu que són dades de naixement, no de la teva residència actual. 

  

Les fletxes de baix ◄ ► us permeten desplaçar-vos per les pantalles una per una, però 

quan passeu moltes pantalles, el camp ANAR A + el desplegable us permet triar la 

pantalla concreta a la qual voleu anar. 
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La pantalla següent és sobre les vostres dades de domicili actual. Simplement heu 

d’assenyalar la informació que se sol·licita: 

 

En passar de pantalla, obtindreu informació sobre l’ús de les dades personals. La 

Universitat per a poder utilitzar les vostres dades (per tal de poder publicar les notes) 

necessita que li doneu el vostre consentiment. Llegiu atentament la informació i si hi esteu 

d’acord només heu de fer clic a la casella corresponent. 
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En la següent pantalla, “Altres dades de matrícula”, heu d’anar assenyalant dades 

sobre la prova d’accés a la universitat. Per a fer-ho, hauras de seleccionar mitjançant els 

desplegables, l’opció que vols fer (A - Arts i Humanitats, B – Ciències, C - Ciències de 

la Salut, D - Ciències socials i Jurídiques, E - Enginyeria i Arquitectura, o alguna doble 

o triple via). 

 

És molt important que tingueu clar a quina via vols matricular-te, pots consultar aquesta 

informació a: http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/base/15-16/procesos/acces/grau/25anys/ 

 

També heu d'assenyalar l'idioma de la prova de llengua estrangera que voleu fer en 

l'examen. Recorda que pots triar entre: francès, anglès, alemany, italià i portuguès. 

 

En l’apartat d’idioma de preferència, heu d’indicar en quin idioma preferiu expressar-

vos. Quan assenyaleu un idioma, no esteu triant cap aspecte de la prova, simplement us 

sol·liciten informació sobre la llengua en què habitualment us expresseu. 
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Recordeu que a la prova d'accés, podràs realitzar els exàmens en qualsevol de les dues 

llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma (castellà o valencià), excepte els 

exàmens d'idiomes (Llengua castellana, Llengua valenciana i Llengua estrangera) que 

haureu realitzar-los en l'idioma corresponent. 

 

En l'apartat de "Preparació de les Proves", heu d'indicar com vos heu preparat les 

proves d'accés: assistint a un Centre de Formació de Persones Adultes (FPA), per lliure, 

per mitjà d'una acadèmia, etc. 

 

Si teniu algun tipus de minusvalidesa i/o discapacitat, és molt important que ho 

assenyaleu, ja que d’aquesta manera, el personal tècnic de la Unitat de Suport Educatiu 

(USE) podrà contactar-vos per si necessiteu algun tipus de suport durant la realització del 

procediment. Heu de justificar el tipus de minusvalidesa i/o discapacitat que teniu. 

 

 

Una vegada assenyalades aquestes dades, en la següent pantalla, vos apareixeran les 

assignatures de la Fase comuna que heu de fer. Comprova que l'idioma de la llengua 

estrangera que vos apareix sigui el que has triat a la pantalla anterior. 

  

A aquestes assignatures de les Fase comuna, has d'afegir les de la Fase específica. Per 

això, en el desplegable de la part inferior (Assignatures opcionals), selecciona una de les 

assignatures que vols fer i fes clic a Desa. Un cop aparegui en el llistat de dalt (al costat 

de les assignatures de la fase comuna), torna al desplegable i selecciona, de la mateixa 

manera la resta d'assignatures. 
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Recordeu que si et presentes a una via només hauràs de seleccionar dues assignatures 

opcionals, i si vols fer una doble o triple via hauràs de seleccionar tres assignatures. Pots 

consultar la informació sobre les diferents vies i les seves assignatures a: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/base/15-16/procesos/acces/grau/25anys/ 

 

Ja heu finalitzat el procés de matrícula. En la pantalla següent us informen sobre l’import 

de la matrícula. Les taxes per a aquest curs són: 

 

 Taxa ordinària: 78,20 € 

 Taxa de família nombrosa general: 39,10 € 

 Taxa de família nombrosa especial: exempts 

 Taxa per a alumnat amb minusvalidesa i/o discapacitat: exempts 

En el moment d’efectuar la matrícula, tot l’alumnat té la consideració de matrícula 

ordinària. 

Si us trobeu en alguna situació d’exempció de taxes, heu d’acreditar aquesta condició 

mitjançant fotocòpia del document corresponent per a poder justificar la reducció de la 

matrícula, abans del dia 25 de febrer. 

La matrícula de les proves no és vàlida si el pagament no es realitza abans del 25 de 

febrer. 

Heu de tenir en compte que la falsedat o omissió en les dades facilitades o en els 

documents entregats comporta l’anul·lació immediata de la sol·licitud de matrícula. 
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Aquesta pantalla us dóna l’opció d’imprimir el rebut i la còpia de la matrícula. Heu 

d’imprimir el rebut i efectuar el pagament del mateix. És molt important que imprimiu la 

còpia de matrícula i que comproveu totes les dades. 

 

A continuació teniu un exemple de còpia de matrícula. En aquesta també trobareu un 

apartat amb la documentació que heu de presentar a la Universitat, una vegada realitzada 

la matrícula, abans del 25 de febrer: 

 Fotocòpia del DNI o passaport.  

 Acreditació del pagament del rebut.  

 Fotocòpia de l’acreditació de família nombrosa general o especial si escau.  

 Fotocòpia de la certificació del grau de minusvalidesa si aquest grau fora igual o 

superior al 33%.  

 Fotocòpia de l'acreditació de víctima de banda armada i elements terroristes i les 

víctimes de violència de gènere. 
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Aquesta documentació la podràs lliurar a l'UJI personalment, al Servei de Gestió de la 

Docència i Estudiants, també podreu enviar-la escanejada per correu electrònic a 

paau@uji.es o per correu postal a la següent adreça: 

 

Negociat d’Accés 

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants 

Edifici de Rectorat, Campus del Riu Sec 

Av. de Vicent Sos Baynat s/n 

12071 Castelló de la Plana 

 

mailto:paau@uji.es
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