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SECRETARIES
NOU ACCÉS A GRAU AL 2019-20 amb matrícula preelaborada
Informació matrícula Universitat Rovira i Virgili (URV)
En funció de la data d’assignació/reassignació

Benvolgut / Benvolguda nom de l’estudiant,
Com saps, has estat admès o admesa al grau de ***** de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
al curs 2019-20. Amb aquest missatge volem donar-te la benvinguda a la nostra universitat i
agrair-te la confiança en aquesta institució per desenvolupar el teu projecte d’educació superior.
També volem facilitar-te la informació més rellevant sobre la matrícula.
INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS, curs 2019-20
A la secretaria et formalitzarem la matrícula a partir de les dades de la teva preinscripció. És
imprescindible, però, que revisis si és correcte el que et plantegem a continuació:
Assignatures: et matricularem de totes les assignatures de primer curs de l’itinerari a temps
complet del pla d’estudis.
A més, com que accedeixes a la URV des d’un CFGS amb crèdits reconeguts en aquest grau,
formalitzaríem aquest reconeixement i et matricularíem de les assignatures que el centre
recomana cursar per completar el curs, si és el cas.
Classe de matrícula:
D’acord amb la preinscripció, la teva matrícula ha de ser:
- Ordinària: és a dir, sense descomptes.
- Família nombrosa: t’aplicarem el descompte corresponent.
- Estudiant amb discapacitat: t’aplicarem el descompte corresponent.
- Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat i 9,00 o superior de qualificació
mitjana/final: t’aplicarem el descompte corresponent.
A més, AGAUR ens ha comunicat que al curs passat vas tenir beca; entenem que per al curs
2019-20 mantindràs aquesta situació i, per tant, d’entrada et formalitzarem la matrícula amb
aquest descompte (tingues present, però, que has de sol·licitar la beca igualment quan s’obri la
convocatòria).
Si la informació és correcta, cal que completis aquest formulari, on també podràs indicar si estàs
pendent de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic.
Si la informació és incorrecta i/o gaudeixes d’alguna exempció no indicada en aquest
correu, cal que responguis a aquest missatge per comunicar-ho, adjuntant la documentació que
ho acrediti.
Forma de pagament: l’import resultant de la matrícula es domiciliarà i es fraccionarà en tres
terminis (llevat que solament hagis de pagar les taxes i assegurances). A tal efecte, cal que ens
indiquis en el formulari les dades del compte bancari per domiciliar els rebuts de la matrícula.
En cas que demanis que t’apliquem la matrícula condicional pendent de reassignació en una
universitat pública o a la Universitat de Vic, inicialment només hauràs de pagar les taxes,
assegurances i serveis voluntaris, mitjançant targeta i en un termini de 24 hores (el dia de la
matrícula i el dia següent laborable).

IMPORTANT: has de completar el formulari indicat amb les dades requerides. En cas
contrari, no podrem matricular-te i perdràs la plaça que t’ha estat assignada.

Tan aviat com t’haguem matriculat, t’enviarem un correu en què t’informarem que ja estàs
matriculat i amb indicacions sobre els temes següents:
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- Quins aspectes d’aquesta matrícula pots canviar, en quin termini i com pots fer-ho.
- Com pots obtenir els teus rebuts de matrícula.
- Com has d’aportar la documentació requerida (la trobaràs detallada aquí). La URV pot
consultar i validar les teves dades a altres administracions o organismes (DNI/NIE, titulació
universitària, família nombrosa i discapacitat). En cas que no hi estiguis d’acord, pots oposarte a aquesta consulta.
Finalment, hi ha altres qüestions que et poden interessar:
Altra informació sobre matrícula:
A la web de la URV, al destacat “Automatrícula”, tens informació sobre preus, beques i ajuts,
préstec AGAUR, condicionalitat per reassignació, reconeixement de crèdits, etc. i també un
apartat sobre preguntes més freqüents.
Carnet d’estudiant:
En aquesta pàgina hi trobaràs tota la informació.
Compte de correu electrònic i serveis digitals URV:
Un cop estiguis matriculat, la URV et genera un compte de correu electrònic institucional i et dóna
accés a altres serveis digitals. El tindràs operatiu 24 h després de fer la matrícula i podràs accedirhi a través de la intranet URV. Aquí tens indicacions sobre com accedir-hi.
Revisa aquest correu periòdicament, ja que durant la teva vinculació amb la URV t’hi farem arribar
informació important.
Informació rellevant sobre el nostre centre:
Aquí trobaràs informació particular sobre el nostre centre.
CTE: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/terres-ebre/secretaria-campus/
ETSE: https://www.etse.urv.cat/ca/nou_acces/curs2019-20.php
FCEP: http://www.fcep.urv.cat/ca/estudiants/nous-estudiants/
FE: http://www.fe.urv.cat/ca/informacio-per-a/nous-estudiants/
ETSEQ: http://www.etseq.urv.es/etseq/ca/6-home.html
FQ: http://www.fq.urv.cat/
FEE: http://www.fee.urv.cat
FMCS: http://www.fmcs.urv.cat/
SBP: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/campus/baix-penedes/
FTG: http://www.ftg.urv.cat/ca/
ETSA: http://www.etsa.urv.cat/
FLL: http://www.fll.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/nou-acces/
FCJ: http://www.fcj.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/nou-acces/
FI: http://www.infermeria.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/informacio-per-a-estudiants-deprimer-de-nou-ac/
Contacte:
Pots contactar amb nosaltres aquí .
SCTE: cte.matricula@urv.cat
SCBEL (ETSA/FEE/FMCS): matricula.scb@urv.cat
SCSES (ETSE/FCEP/FE/ETSEQ/FQ): matricula.scs@urv.cat
SSBP: matricula.sdbp@urv.cat
SFTG: secftg@urv.cat
SCCAT (FCJ/FI): admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat

Salutacions cordials,
Secretaria CCCCCCCCCCCCC
Universitat Rovira i Virgili
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