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AUTOMATRICULA’T AMB ÈXIT 
–estudiants de màster universitari a partir de segon curs, 2022-23– 
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  REVISA  

  El pla d’estudis i el teu expedient acadèmic: no t’oblidis de matricular cap 
assignatura que vols/correspon cursar.  

  El teu expedient econòmic: 
 comprova quin compte bancari hi consta i, si has de modificar-lo, fes-ho uns 

dies abans de l’automatrícula; 
 comprova que hi consten els descomptes que et són aplicables; 
 i recorda que cal estar al corrent de pagament per poder matricular-te. 

 

  El teu correu electrònic URV: enviem informació important per a la matrícula.  
  El teu ordinador: cal que el maquinari i el programari siguin compatibles amb 

l’aplicació d’automatrícula (matrícula).  
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  PREPARA’T  

  Planifica de què has de matricular-te: assignatures, grups…  
  Consulta els horaris: de classes i avaluacions, per evitar solapaments.  
  Comprova quan has de matricular-te: consulta el període que tens assignats.  
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  AUTOMATRICULA’T  

  Tingues a mà les dades bancàries per a la domiciliació del pagament.  
  Accedeix: en el període i horari que tens assignats.  
  Segueix els passos: tens temps suficient, però… no t’encantis!  
  Finalitza la teva automatrícula.  
  Guarda una còpia del pdf del resguard; també podràs obtenir-lo a “Els meus 

rebuts” (intranet). 
 

    

    
 4  

www.urv.cat 
dreceres+matrícula 

  COMPROVA  

  El resguard de matrícula: quines assignatures has matriculat, quina forma de 
pagament has triat, quin compte bancari has indicat, si hi consta la beca o altres 
deduccions d’import que puguis tenir… 

 

  Modifica la teva matrícula, lliurement, en els 5 dies naturals següents, si hi 
detectes errades o mancances. 

 

  El teu correu electrònic: uns minuts després de finalitzar la teva automatrícula, 
t’enviarem un missatge confirmant que t’has matriculat. 

 

    
    
  Et queden dubtes? Aquí pots consultar 

les Preguntes Més Freqüents sobre la matrícula. 
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