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Resolució de sol·licituds de canvi de campus/trasllat d’expedient /convalidació d’estudis estrangers/ canvi de Pla Formatiu de 
Grau - curs 2020-21 

 

Criteris d’admissió de trasllats a la Seu del Baix Penedès 
Ordre de priorització Criteris  Observacions 

- Mateix grau altres universitats 
- Mateixa branca URV 
- Mateixa branca fora URV 
- La resta 

- Nombre de crèdits a reconèixer 

- Expedient acadèmic 

- Branca de coneixement dels estudis cursats a la URV 

- Branca de coneixement dels estudis cursats en altres 
universitats 

- Qualificacions d’accés a la universitat 

- Altres situacions especials que 
justifiquen la sol·licitud de trasllat 

Resolucions del període ordinari i extraordinari 2a fase (canvi de campus) 

Ensenyament-
GRAU 

Núm.  de places 
TOTAL 

Núm. de 
Sol·licituds 

Presentades 

Admesos 
(1) 

Llista 
d’espera (1) 

Exclosos 
 

Obertura del 
període 

extraordinari 2 

Canvi de 
campus 

Trasllat Estrangers Canvi 
de 

PFG 7 4 3 1 0 SI 

ED. INFANTIL 2 2 1 2 

Coma-ruga, 16 de juliol de 2020 

El degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 

Luis Marqués Molías

                                       
1 Les persones admeses i en llista d’espera es relacionen a l’annex 
 
2 Trasllat d’Expedient i Canvi de PFG (obrim segona fase del 20 al 24 de juliol) 
 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant la rectora de la URV en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a 
la notificació d’aquesta resolució.  
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ANNEX Relació d’admesos, exclosos i llista d’espera  
 
 
Canvi de Campus/Trasllat d’expedient/Convalidació parcial d’estudis estrangers 
 
Admesos 
DNI/NIE/passaport Criteris d’admissió 

47835626-L Trasllat d’Expedient altres Universitats 

49424092-J Mateix Grau diferent Campus 

77794487-T Mateix Grau diferent Campus 

Llista d’espera 

 

 

 

(1) L’Ordre de la llista d’espera és publicarà conjuntament amb la resolució de les places de trasllat (a partir 
del dia 24 de juliol). En el cas que els estudiants admesos renunciïn o no formalitzin la matrícula, o bé no 
s’hagin cobert totes les places vacants, la Secretaria contactarà amb l’estudiant en llista d’espera que 
correspongui. 

 

Coma-ruga (El Vendrell), 17 de juliol de 2020 

 

El degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia 
 
 
 
 

Luis Marqués Molías 

DNI/NIE/passaport Prioritat (1) Criteris d’admissió 

48138562-E  Mateix Grau diferent Campus 

Luis Marqués 
Molías - DNI 
25136892P (SIG)
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