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CALENDARI de MATRÍCULA de GRAU del CURS 2022-23 
 

      

 Juliol 2022   
ESTUDIANTS  
DE NOU ACCÉS 

assignades en 1a 
preferència  

 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
       

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 

La Seu Baix Penedès matricularà els estudiants de nou accés assignats en la segona assignació els 
dies 28 i 29 (primeres hores) de juliol. 

 
 

  reclamacions 
i “assignació definitiva”  

 

  assignades de 2a a 8a 
preferència  

 

   La secretaria t’enviarà un correu electrònic amb 
indicacions sobre el procediment per matricular-te. 

 

  

 
si no et matricules en el període establert, 
perds la plaça. 

 

     

  ESTUDIANTS A PARTIR DE SEGON CURS  
 

   dies 21, 22, 25, 26 i 29: tots els centres.  
  

 Has d’automatricular-te el dia i hora que et 
correspongui: 
 Consulta el dia i hora assignat entrant a la 

IntranetURV, a l’apartat SECRETARIA VIRTUAL: 
“Consulta dia i hora de matrícula”. 

 Si no et matricules en la franja assignada, pots fer-
ho cada dia, a partir del que tens assignat, entre 
les 16.00 h i les 23.59 h, fins al 29 de juliol. 

 

   L’últim dia de matrícula del període de juliol és 
divendres 29. 

 

    

  Pots realitzar ajustaments en la teva matrícula, sense 
haver d’abonar la taxa de modificació, d’acord amb el 
procediment següent: 
 Sistema: a través de l’automatrícula * 
 Termini: el mateix dia que t’has matriculat i els 5 dies 

naturals immediatament posteriors a aquest. 
 Horari: de les 16.00 h a les 23.59 h. 

* (estudiants de nou accés amb matrícula preelaborada: 
contacteu amb la Secretaria). 

 

     

 
       

 Setembre 2022 
  ESTUDIANTS  

DE NOU ACCÉS 

admeses en la 1a 
reassignació de juny 

  

  

dl dm dc dj dv ds dg 
       

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 
 

 

  admeses en la 2a 
reassignació de juny 

  

  admeses en la 3a 
reassignació de juny  

 

  admeses en la 4a 
reassignació de juny  

 

  assignades en 
la preinscripció de setembre  

 

   La secretaria t’enviarà un correu electrònic amb 
indicacions sobre el procediment per matricular-te. 

 

  

 
si no et matricules en el període establert, 
perds la plaça.  

     

  ESTUDIANTS SEGÜENTS:   

   Trasllat d’expedient, reprendre estudis, adaptació…  
    

  ESTUDIANTS A PARTIR DE SEGON CURS  
   El període de matrícula de setembre, del 8 al 21, és 

per a les estudiants que no es matriculin al juliol. 

 Pots automatricular-te (únicament per automatrícula) 
de les 8.30 h a les 23.59 h. 

    

  Pots realitzar ajustaments en la teva matrícula, sense 
haver d’abonar la taxa de modificació, d’acord amb el 
procediment següent: 
 Sistema: a través de l’automatrícula * 
 Termini: el mateix dia que t’has matriculat i els 5 dies 

naturals immediatament posteriors a aquest. 
 Horari: de les 16.00 h a les 23.59 h. 

* (estudiants de nou accés amb matrícula preelaborada: 
contacteu amb la Secretaria). 

 

     

       

 


