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d'exemple, aquest estudiant al que se li ha donat d'alta cita prèvia durant el 
juliol: 

DATA: 03/07/2015    CONSULTA: Consulta la cita prèvia per matricula d'un alumne 
(dni) 
DNIALU CODI_PLA NOM_PLA PERIODE HORARI SITUACIO 

11111111 1110 
Mestre Especialitat en 
Educació Física (1997) 

27/07/2015 - 
27/07/2015 

08: 00- 
23 59 

Període de 
matrícula 

11111111 1110 
Mestre Especialitat en 
Educació Física (1997) 

27/07/2015 - 
01/08/2015 

16: 00- 
23 59 

Només 
modificació 

11111111 1110 
Mestre Especialitat en 
Educació Física (1997) 

04/09/2015 - 
22/09/2015 

08: 00- 
15 59 

Període de 
matrícula 

11111111 1110 
Mestre Especialitat en 
Educació Física (1997) 

04/09/2015 - 
22/09/2015 

16: 00- 
23 59 

Només 
modificació 

11111111 1110 
Mestre Especialitat en 
Educació Física (1997) 

23/09/2015 - 
27/09/2015 

16: 00- 
23 59 

Només 
modificació 

 

Com veieu en aquest exemple l'estudiant pot realitzar la seva automatricula 
(nova matrícula) el 27 de juliol de 8:00 a 23:59 h, cas de no fer-la també la  
podrà fer (nova matricula) al setembre, del 4 al 22, de 8:00 a 23:59.  Les 
modificacions, un cop feta al seva matrícula, seran de les 16:00 a les 23:59 

Cal tenir en compte que aquest curs, quan creeu una cità prèvia per 
automatricular-se, les assignacions seran: 

 si la feu fins al  27 de juliol: l'estudiant és podrà matricular el 27 
del juliol o del 4 al 22 de setembre 

 si la feu després del 27 de juliol: l'estudiant és podrà matricular del 
4 al 22 de setembre 

En el quadre següent us hem fet un resum dels casos en que més usuals en 
els que haureu de donar cita prèvia: 

Cas  Qui ho fa   Dia assignat  

Trasllat de fora de la URV  Les Secretaries  Dia 27 juliol 

Trasllat entre graus de la URV  Les Secretaries 
Les Secretaries avisen SGM 

Dia 27 juliol 
Anul∙lar cità prèvia anterior 

Canvis dins d'un PFG  Les Secretaries 
Les Secretaries avisen SGM 

Dia 27 juliol 
Anul∙lar cità prèvia anterior 

Simultaneïtat d'estudis  Les Secretaries  Dia 27 juliol i/o ja assignat 
NO  CAL  anul∙lar  cità  prèvia 
anterior 

Canvi de campus  Les Secretaries avisen SGM  SGM fa canvi codi pla 

Estudiants que no estan en el 
fitxer incial "foto" 

Les Secretaries  Dia 27 de juliol 

Regularització econòmica  El  SGA  ‐  SGM  avisa  a  les 
Secretaries 
La Secretaria 

 
 
Dia 27 de juliol 
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