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11. Accés a matrícula amb CF 

 
Benvolgut/da [Nom del candidat/a], 
 
T’informem que ja tens tots els requisits per poder matricular-te del 
[Matriculation_Period_SubTerm__r:Start_Date__c (Ini matrícula)] al 
[Matriculation_Period_SubTerm__r:End_Date__c (Fi matrícula)]. 
 
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, així com facilitar-te la informació més 
rellevant sobre la matrícula. 
 
Formalització de la matrícula: 
Es realitza a través del procés d’automatrícula.  
Un cop formalitzada la matrícula, si detectes errades o mancances, pots modificar-la lliurement en els 5 
dies naturals següents. 
 
 
Informació acadèmica: 
Caldrà que et matriculis de les assignatures que hagis acordat prèviament amb el/la Coordinador/a del 
Màster, que en el teu cas és [Nom coordinador]. Pots contactar-hi a través de l’adreça de correu 
electrònic [e-mail coordinador]. 
 
A més, atenent a 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. 
 
Consulta abans els horaris, guies docents i professorat, així com el nombre de crèdits mínims i màxims a 
matricular. En el cas que vulguis matricular-te a temps parcial hauràs d’escollir aquesta opció en el 
moment de formalitzar l’automatrícula.  
 
Informació econòmica: 
Consulta la informació relacionada amb preus, taxes i exempcions així com la cobertura de les 
assegurances i formes de pagament i terminis. 
 
Documentació de matrícula: 
Recorda que la data límit perquè pugis la documentació necessària per si vols que se t’apliquin 
descomptes a la matrícula, a més de la que ja has presentat per l’accés i admissió, és  
[Matriculation_Period_SubTerm__r:End_Date__c (Fi matrícula)]. 
 
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 oposar-te a aquesta 
consulta. 
 
Tràmits administratius:  
Pots consultar tota la informació sobre els diferents tràmits que pots sol·licitar com a estudiant de màster, 
com per exemple el reconeixement d’experiència professional, altres tipus de reconeixement de crèdits, 
etc.  aquí. 
 
Compte de correu electrònic i serveis digitals URV: 
Un cop formalitzis la teva matrícula, la URV et genera un compte de correu electrònic institucional i altres 
serveis digitals. Tindràs operatiu el teu compte 24 hores després de la matrícula, i podràs accedir-hi a 
través de la  Intranet URV; aquí tens les indicacions de com fer-ho. 
A la Intranet, prement “Correu electrònic” accediràs al teu compte de correu i en coneixeràs l’adreça. És 
important que el revisis periòdicament, ja que durant la teva vinculació amb la URV t’hi farem arribar 
informació important. 
 
Carnet URV: 
Un cop formalitzis la teva matrícula, podràs disposar del carnet URV. Pots consultar les seves utilitats i el 
procediment per obtenir-lo aquí. 
 
Per a qualsevol consulta o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 
 
Salutacions cordials, 
 

http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/master/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/consulta_assignatures.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/master/permanencia_master.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/master/permanencia_master.html
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/preus/index-master-preus/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/preus/formesdepagament/
http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/matricula/doc-nou-acces-master/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/consulta-dades-altres-administracions-organismes/
http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_master.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/acces_serveis_digitals.html
http://www.urv.cat/carnet-urv/
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