
TERMINIS EXTRAORDINARIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 
 

TRÀMIT QUI TERMINI CONDICIONS/IMPRÈS 
Assignatura 

optativa 
matriculada enlloc 

de la matèria 
transversal 

Estudiantat amb la matèria transversal pendent 
amb un màxim de 24 crèdits per finalitzar els 
estudis, que ha hagut de matricular forçosament 
una assignatura optativa extra 

18 de setembre de 2017 L'estudiantat haurà de passar per la Secretaria i el canvi es farà d'ofici. La matèria transversal 
s'incorporarà a l'expedient en els terminis ordinaris de novembre o març 

Sol·licitud de 
canvi a temps 

parcial 

Estudiantat matriculat a temps complet que 
vulgui matricular-se a temps parcial (entre 12 i 42 
crèdits) 

Fins el 18 de setembre de 2017 

Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud: 
 

- Vida laboral actualitzada a data de matrícula 
- Certificat emès per l'empresa 

 
Autònoms: fotocòpia de qualsevol impost lligat a la seva activitat o llicència fiscal 
 
Tipus imprès: sol·licitud genérica  
Indiqueu  clarament les assignatures a desmatricular 
 

Canvi/supressió 
d'assignatura per 

solapament de 
horaris 

Estudiantat que tingui matriculades assignatures 
de cursos inferiors que se solapin amb les de 
cursos superiors 

19 i 20 de setembre de 2017 
(termini d'automodificació de 
matrícula online) 

Canviar el torn d'una de les assignatures que se solapen, o bé desmatricular l'assignatura que se solapa 
del curs superior.  
 
En el cas que pel número mínim de crèdits de la matrícula no sigui possible desmatricular, caldrà acollir-
se a l'avaluació alternativa d'almenys una d'elles. 
 

Canvi de torn per 
motius laborals 

Estudiantat que, per motius laborals, no pugui 
assistir a les classes en el torn al qual s'ha 
matriculat 

21 i 22 de setembre de 2017 

Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud: 
 

- Vida laboral actualitzada a data de matrícula 
- Certificat emès per l'empresa o còpia del contracte en què consti clarament l'horari laboral 

 
Tipus imprès: sol·licitud genèrica. 
Indiqueu clarament les assignatures i el torn al qual s'haurien de canviar 
 

PAE matriculades 
per segon cop per 

no tenir 
l'assignatura 

qualificada en 
data de matrícula 

Estudiantat amb les PAE 2016-17 matriculades al 
tercer termini que ha hagut de matricular-les 
forçosament per segon cop i que les ha aprovat 

Un cop tancada l'acta del tercer 
termini de PAE 2016-17 

La desmatriculació de les PAE 2017-18 la farà la Secretaria d'ofici un cop s'hagi comprovat que 
efectivament han estat superades en la convocatòria 2016-17 

LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA S’HA DE PRESENTAR EN QUALSEVOL D’AQUESTS DOS  REGISTRES AUXILIARS: 

- Registre central del Campus de Cappont / Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
Edifici annex a la Biblioteca / Carrer Jaume II, 67 – 2a planta 

- Institut de Ciències de l’Educació – Secretaria / Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
Edifici Polivalent / Carrer Jaume II, 71 – espai 0.16 

LES SOL.LICITUDS PRESENTADES FORA DE TERMINI, ATÈS ALLÒ QUE ESTABLEIX LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU,  ES DESESTIMARAN DIRECTAMENT 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/FORM_sol_generica.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/FORM_sol_generica.pdf

