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INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2021/22 PELS 

ESTUDIANTS DE GRAU MATRICULATS EN CURSOS 

ANTERIORS A LA FACULTAT DE LLETRES 

Per al curs 2021/22 la matrícula es farà des de qualsevol ordinador amb connexió a internet 

excepte les matrícules sense domiciliació bancària (*) 

(*) Si es vol fer pagament al comptat, s’haurà de venir a la Secretaria Acadèmica en el període establert en el calendari de 

matrícula que trobareu a continuació. L’import total s’haurà de fer efectiu en qualsevol de les oficines d’una entitat 

financera col·laboradora en un termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. 

Dades bancàries Cal que marqueu a la matrícula si sou o no els titulars del compte. En cas de 
no ser titular del compte, si no ho heu fet encara, caldrà que, abans de matricular-vos, pengeu a 
la pestanya de tràmits el document d’autorització del titular que trobareu a 
https://www.udg.edu/ca/estudia/tramits-normatives-i-preus/impresos (Comunicació/modificació de 
dades bancàries) juntament a una fotocòpia del DNI del titular.  

Horari de matrícula per internet 
Horari. De dilluns a divendres des de les 8.00h del matí fins a les 00.59h de la matinada. 

Calendari de matrícula en funció dels crèdits que us falten per a finalitzar la titulació: 

Matrícula juliol 

Amb ≤ 72 crèdits per acabar i tot superat al juny  des del 9 de juliol a les 8h fins el 29 de juliol 

Amb ≤ 72cr per acabar i alguna assig no superada (^) des del 13 de juliol a les 8h fins el 29 de juliol 

Resta d’estudiants amb tot superat al juny  des del 19 de juliol a les 8h fins el 29 de juliol  

Resta d’estudiants amb alguna no superada  des del 21 de juliol a les 12h fins el 29 de juliol 

Període especial      del 15 al 17 de setembre 

(^) Per assignatura no superada entenem tant la qualificació de suspens i no presentat com la convocatòria anul·lada. 

 

 Si teniu les pràctiques a la convocatòria de setembre, us podreu matricular al juliol. Heu de tenir 
en compte que el pendent de qualificar es considera assignatura no superada, però no cal que 
les torneu a matricular si les supereu al setembre. 
 

 Si no heu pogut matricular-vos per internet, ni al juliol ni en el període especial del setembre, 

haureu de fer la matrícula presencialment a la Secretaria Acadèmica en el període 

extraordinari dels dies 4 i 5 d’octubre demanat cita prèvia a  secacad.aellt@udg.edu . 

INFORMACIÓ IMPORTANT 

 Abans de realitzar la matrícula heu de verificar si teniu totes les assignatures qualificades, si les 
notes són correctes i si tots els rebuts del curs 2020/21 estan pagats. 
 

 Per a matricular-vos heu d’anar al vostre expedient, a la pestanya “matrícula”. 

 Durant el mateix dia podreu modificar la matrícula tantes vegades com vulgueu, però a partir de 
la 1 de la matinada ja no podreu modificar-la. És responsabilitat vostra escollir les 
assignatures i els grups. Per tant, abans de matricular-vos, consulteu al web de la 
Facultat els horaris dels grups de cada assignatura i llegiu-vos detingudament el procediment 
de matrícula que us enviarem la propera setmana. 

En breu podreu consultar els horaris a  

https://www.udg.edu/ca/fl/Informacio-academica/Calendaris-i-horaris  

https://www.udg.edu/ca/estudia/tramits-normatives-i-preus/impresos
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 L’adjudicació de les places als grups de les assignatures es realitzarà segons l’ordre de 
matrícula dels estudiants. Quan s’hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrícula 
d’aquell grup de l’assignatura.  

 Heu de matricular totes les assignatures no superades abans de matricular-ne de noves. 

 El nombre màxim de crèdits que podeu matricular per curs és 75.  

 El nombre mínim de crèdits que heu de matricular per curs és 24. 

 

Terminis de pagament 
 1 termini. Es passarà un únic rebut 3 dies després de la matrícula 

 2 terminis. El 60% 3 dies després de la matrícula i el 40% restant a principis de desembre 

 3 terminis. El 40% 3 dies després de la matrícula, el 20% a mitjans octubre i el 40% restant a principis de 
desembre. 

 Mensual. El 1r termini es cobrarà 3 dies després de la matrícula i la resta de terminis, el dia 5 de cada 
mes (excepte si el 2n termini és a l’agost, que serà el 5 de setembre). El darrer termini serà el dia 5 de 
maig. Podreu consultar el terminis de cobraments a https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Preus/Calendari-cobraments-devolucions  

  

Exempcions 
Si teniu algun tipus d’exempció, heu de tenir en compte que cal que sigui vigent el dia de la matrícula. 
Recordeu que, si l’heu renovat durant aquest curs, cal que pengeu el document vigent a la pestanya de 
tràmits abans de matricular-vos per tal de no tenir problemes el dia de la matrícula.  

Malgrat que hàgiu estat becari el darrer curs, us recomanem que, si teniu algun altre tipus d’exempció, ens la 
justifiqueu perquè si se us denega la beca, podrem aplicar l’altra exempció. 

Beques 
Us recomanem que consulteu el web de la Secció de Beques de la UdG  

https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/beques-de-graus    

Un altre web molt important és el de la Generalitat de Catalunya en el que us informen del sistema de preus 

públics universitaris i de les beques d’equitat http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/ 

Si voleu formalitzar la matrícula condicional a beca caldrà que: 
- hàgiu estat becari el curs anterior i compliu els requisits acadèmics 
- hàgiu demanat l’acreditació de caràcter econòmic a l’AGAUR i compliu els requisits acadèmics. 

Trobareu la informació a http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/ 

 

Data inici / fi classes 
1r semestre Del 27 de setembre de 2021 al 21 de gener de 2022 
2n semestre Del 7 de febrer al 27 de maig de 2022 
 

Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Secretaria 

Acadèmica  secacad.aellt@udg.edu    
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