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CURS ACADÈMIC 2022/2023

MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE PRIMER CURS (NOU INGRÉS)
Centres:

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Escola Politècnica Superior
Facultat de Dret i Economia i Turisme
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
Campus d’Igualada

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula.
Un cop l’estudiantat tingui una plaça assignada, rebrà durant els dies previs a la
matrícula un correu electrònic de la UdL a l’adreça que va indicar en el moment de fer
la preinscripció. Aquest missatge inclourà la informació següent:
• usuari (correspondrà a l’adreça electrònica que va indicar l’estudiant) i
contrasenya per accedir a l’automatrícula,
• dia i hora per poder realitzar l’automatrícula, que s’assignaran segons la nota
d’admissió de cada estudiant.
• Qualsevol altra informació important per a realitzar la matrícula.
L'estudiantat que no es matriculi dins del termini que li correspongui perdrà la plaça.
La informació relacionada amb la matrícula (documents, beques, etc.) es pot consultar
per Internet en aquest enllaç o a la secretaria del centre.
PERÍODES DE MATRÍCULA:
Del 15 al 20 de juliol:
Estudiantat que hagi obtingut plaça el 13 de juliol en la preinscripció universitària de
juny en primera preferència (resultats per Internet).
Del 26 al 28 de juliol:
Estudiantat que hagi obtingut plaça el 25 de juliol en la preinscripció universitària de
juny en segona preferència (resultats per Internet).
Dies 5 i 6 de setembre
Estudiantat que hagi estat reassignat el 2 de setembre “convocatòria de juny 1a
reassignació” (resultats per Internet).

Actualitzat el 03/05/2022

Dia 13 de setembre
Estudiantat que hagi estat reassignat el 12 de setembre “convocatòria de juny 2a
reassignació” (resultats per Internet)
Dia 19 de setembre
Estudiantat que hagi estat reassignat el 16 de setembre “convocatòria de juny 3a
reassignació” (resultats per Internet)
Dia 27 de setembre
Estudiantat que hagi obtingut plaça el 23 de setembre “convocatòria de juny 4a
reassignació” (resultats per Internet).
Dia 28 de setembre
Estudiantat assignat de la convocatòria de setembre “Publicació assignació de places 27
de setembre. (resultats per Internet).
Dia 4 d’octubre
Estudiantat que hagi estat reassignat el 3 d’octubre “convocatòria de setembre”
(resultats per Internet)
Es faran assignacions i matrícules fins a cobrir totes les places de nou accés.

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA
Les modificacions s’han de realitzar per Internet, accedint a: automatricula.udl.cat.
No cal sol·licitar dia i hora.
Els dies per fer les modificacions són els següents:
-

Dies 20-21 de setembre de 2022

-

Dies 4-5 d’octubre de 2022

Els estudiants matriculats en la Facultat de Dret, Economia i Turisme i en el Grau en
Administració i Direcció d’Empreses “ADE” que s’imparteix en el Campus d’Igualada
faran les modificacions únicament els dies 4 i 5 d’octubre.
L’horari d’atenció i suport a l’automatrícula per part de la secretaria del centre és
farà de les 9,00 hores a les 14,00 hores. Consulteu resolució incidències

