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5. Admès acadèmicament amb CF 
 
 
Benvolgut/da [Nom del candidat/a], 
 
Ens plau informar-te que la Coordinació / Comissió Acadèmica del Màster en [Nom del 
programa] ha resolt admetre’t acadèmicament a aquests estudis per aquest curs, després de 
valorar la teva sol·licitud i documentació. 
 
Atenent la teva formació prèvia, la Coordinació / Comissió Acadèmica ha resolt que has de 
cursar assignatures com a Complements de Formació per seguir amb èxit el Màster. 
Pots consultar quines són aquestes assignatures a través del gestor documental. 
 
Per poder tenir plaça de matrícula garantida, cal que facis una reserva mitjançant el pagament 
avançat de 400€. Per fer aquest pagament, pots accedir a la plataforma Els meus Rebuts on 
trobaràs aquest rebut, que podràs pagar en efectiu o amb targeta de crèdit. Tingues en compte 
que el termini per fer aquest pagament és fins la data de venciment del rebut.  
 
Un cop t’hagis matriculat, aquesta quantitat se’t descomptarà de l’import final de la matrícula. Si 
gaudeixes de beca o algun altre tipus d’ajut o descompte per cursar el màster que impliqui que 
l’import final sigui menor a 400€, et retornarem la part que et correspongui. Però en el cas que 
no t’hi matriculis, no et retornarem l’import. 
 
Si disposes d’alguna de les acreditacions següents: discapacitat mínima del 33%, víctima de 
violència masclista en l’àmbit de la parella, família nombrosa de categoria especial o víctima 
d’actes terroristes; has de pujar aquesta documentació al teu gestor documental, en el calaix 
establert a tal efecte i així t’aplicarem l’exempció del pagament avançat en concepte de reserva 
de plaça. Pots consultar altres exempcions aquí. 
 
Si no efectues el pagament en el termini establert, el teu estat de preinscripció serà el d’admès 
sense reserva de plaça. Això implica que existeix la possibilitat que et quedis sense plaça. 
 
Contacta amb nosaltres per a qualsevol aclariment o informació addicional. 
 
 
Salutacions cordials, 
 
[Secretaria de Centre/ Campus ]  
Universitat Rovira i Virgili 
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