
   PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

                        A  CATALUNYA CURS 2021-2022

 PREINSCRIPCIÓ

Del 2 de juny a l’1 de juliol (tots dos inclosos)

Trobareu el formulari a accesuniversitat.gencat.cat

ADJUNTAU LES NOTES AL MATEIX PORTAL WEB 

(DINS DADES ACADÈMIQUES)

CONFIRMAU QUE EN BREU DIGUI PREINSCRIPCIÓ VÀLIDA

 ASSIGNACIÓ DE PLACES:

 Consulta i tràmits a  

-  1 assignació: 13 de juliol

- Estudiants amb plaça assignada en primera preferència: 

matrícula del 15 al 20 de juliol

(consultau dia i hora al web de la facultat)

- Estudiants amb plaça assignada de 2a a 8a preferència: teniu dues opcions

IMPORTANT: 

a) Si us quedau la plaça que us han donat  i  renunciau a millorar plaça:  heu de fer

assignació definitiva  del 14 al 18 de juliol.

      Us matriculareu el 20 de juliol (sortireu del sistema de preinscripció).

b) Si voleu millorar posició a la llista, esperau a l’assignació de dia 26 de juliol.

    No perdeu la plaça que us han assignat; matrícula del 27 al 29 de juliol.

- 2a assignació: 26 de juliol (es matriculen del 27 al 29 de juliol)

a) Estudiants amb plaça assignada en primera preferència: es matriculen 

b) Estudiants assignats de 2a a 8a preferència:  matriculen (si no perden la plaça).

1. Si voleu millorar plaça, tot i estar matriculats: han de fer el tràmit  

Continuar en el procés de reassignació (del 26 de juliol al 27 d’agost).

2. Si voleu renunciar  a millorar  i  que la plaça matriculada sigui  definitiva només es

matriculen (surten del sistema de preinscripció)

c) Estudiants sense plaça assignada: Han de fer el tràmit  Continuar en el procés de

reassignació  (SI NO SURTEN DEL SISTEMA). 

Ressignacions: 3, 13 i 17 de setembre 



TRASLLAT  D’EXPEDIENT (alumnes  de  selectivitat):  Quan ja  teniu  plaça  i  abans  d’anar  a

matricular heu de sol·licitar el trasllat d'expedient a través de la UIBdigital:

- A Gestions i serveis/Sol·licituds i cercau DISPONIBLES

- Feis Sol·licitud i adjuntau la carta d’admissió de la universitat

-Pagau les taxes a PAGAMENTS DE REBUTS /PENDENTS 

- Presentau el resguard de pagament el dia de la matrícula

CALENDARI GENERAL DE MATRÍCULA

ASSIGNACIÓ DE PLACES Consultau a ACCESUNIVERSITAT.GENCAT.CAT MATRÍCULA

1 a ASSIGNACIÓ 13 JULIOL PRIMERA PREFERÈNCIA DEL 15 AL 20

DE JULIOL

ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DEL 14  AL 18 DE JULIOL MATRÍCULA 20  DE JULIOL

2a ASSIGNACIÓ

(ES MATRICULEN TOTS)

26 DE JULIOL MATRÍCULA DEL 27  AL 29 DE JULIOL

PROCÉS DE MATRÍCULA

CONFIRMAU EL DIA I L’HORA DE MATRÍCULA

A LA WEB DE LA FACULTAT 

NOTA: PER MATRICULAR-VOS COM A BECARI CONDICIONAL

Ompliu  el  formulari  de  la  Generalitat  a  agaur.gencat.cat a  partir  de

principis de juliol (només s’envia el formulari en línia). Faran un estudi

de la situació econòmica familiar i us confirmaran si us podeu matricular

sense avançar el pagament de la matrícula.

Horari del Centre Municipal Universitari

Matins: Dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 13h

Capvespres: Dimarts i dijous de 17 a 20h

Tel. 971386332 / c/e cmu@ajciutadella.org

ATENCIÓ 
PRESENCIAL 

AMB CITA 
PRÈVIA!
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