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1. Confirmació sol·licitud 

 

Benvolgut/da [Nom del candidat/a], 

Amb aquest missatge volem donar-te la benvinguda a la nostra Universitat i agrair-te la teva 
confiança en aquesta institució per a desenvolupar el teu projecte de postgrau. 

T’informem que la teva preinscripció en el Màster en [Nom del programa] de la Universitat 
Rovira i Virgili s’ha formalitzat correctament. 

Les dades de la teva preinscripció són: 
Curs: [Curs acadèmic] 
Màster: [Nom del màster] 
Itinerari: [Itinerari del màster] 
Data preinscripció: [Data de preinscripció] 
Període: [Període de preinscripció] 
 

Les dades relacionades amb el pagament són: 
Import: [Import de la taxa de preinscripció] 
Número operació: [Número d’operació] 
 

Per tal que aquesta preinscripció pugui ser valorada per la Coordinació / Comissió Acadèmica, 
hauràs de pujar la documentació d’accés a través d’aquest gestor documental, seguint les 
indicacions establertes. 

Podràs accedir a aquest gestor documental 3 hores després de formalitzar la preinscripció. Les 
dades per a validar-te seran: 

• Si accedeixes per primera vegada a la Universitat Rovira i Virgili, podràs accedir amb el 
teu identificador (DNI/Passaport/NIE/document nacional d’identitat de països de la UE) 
i la clau d’accés inicial que correspon a la teva data de naixement. 

• Si ja ets membre de la comunitat universitària, podràs accedir amb el teu usuari i 
contrasenya de la Intranet de la Universitat Rovira i Virgili. 

Tens un termini de 10 dies per pujar aquesta documentació o fins el dia [Últim dia fase de 
preinscripció]. Si en aquesta data no hem rebut la documentació requerida,  la teva sol·licitud 
serà desistida. A partir d’aquest moment, si continuessis estant interessat en aquests estudis, 
hauries de tornar a formalitzar una nova preinscripció, amb el pagament de la taxa 
corresponent.  

Recorda que perquè la Coordinació / Comissió Acadèmica pugui valorar la teva sol·licitud no cal 
que la documentació compleixi amb els requisits formals (compulsa, traducció i legalització, si 
s’escau) tot i que seran indispensables per poder formalitzar la matrícula. 

A través del gestor documental podràs conèixer en tot moment l’estat de la teva sol·licitud de 
preinscripció, així com la situació dels teus documents pel que fa al compliment dels requisits. 

Si puges documentació que no t’ha estat requerida, d’ofici procedirem a esborrar-la per tal que 
en aquest repositori hi hagi únicament la documentació necessària. 

https://apps.urv.cat/gesdoc/login
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/requisits-de-la-documentacio/
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El mes d’agost es considera inhàbil, per tant, la documentació pujada al gestor documental es 
revisarà al setembre. Durant aquest mes tampoc es gestionaran admissions ni correus. 
 

Aquí pots consultar altra informació d’interès com allotjament, informació sanitària, etc.  

 

Per a qualsevol consulta o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 

 

Salutacions cordials, 

[Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus] 

Universitat Rovira i Virgili 

http://www.urv.cat/international/vivir-urv/index.html

