
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA 

Sol·licitud de canvis d’assignatures o de grups 
Espai reservat per al centre 

Assignatures o grups per 
anul·lar 

Nova assignatura o grups Autorització Codi de 
denegació (2) 

Codi Grup Assignatura Codi Grup Tipus (1) Assignatura SÍ NO 

Sol·licitud d’anul·lació d’assignatures 
Espai reservat per al centre 

Assignatures per anul·lar Autorització Codi de 
denegació (2) Codi Grup Tipus (1) Assignatura SÍ NO 

Sol·licitud d’ampliació de matrícula Espai reservat per al centre 

Assignatures noves Autorització Codi de 
denegació (2) Codi Grup Tipus (1) Assignatura SÍ NO 

 (1)Tipologia de l’assignatura FB: Formació Bàsica OB: Obligatòria OT: Optativa 

Documentació que s’adjunta: 

 Certificat mèdic expedit per un centre oficial (institució de l’INSS o hospital públic) 

 Contracte laboral 

 Manifestació de renúncia a la beca o ajut 

 Altres: 

Dades personals 

Nom Primer cognom Segon cognom 

DNI/Passaport Adreça electrònica 

Telèfon mòbil Pla d’estudis 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) us informem que les dades cedides a L’Escola Massana. (+info: https://www.escolamassana.cat ) tenen la finalitat de gestionar 
l'acció educativa, l'orientació acadèmica i profesional, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu a Plaça de la Gardunya, 9  08001 Barcelona, o bé mitjançant 
un correu electrònic dirigit a informacio@escolamassana.cat (+info: https://www.escolamassana.cat )



Exposició dels motius de la sol·licitud: 

Estic assabentat/da que en el termini de ............. dies he de recollir, dins l’horari d’atenció al públic, la resolució de la sol·licitud 
a la Gestió Acadèmica del centre. També estic assabentat/da de les disposicions següents establertes a la Normativa de 
matriculació: 

• Concedida la modificació de la matrícula serà aplicada immediatament en l’expedient de l’alumne i no podrà 
renunciar-hi en cap cas. 

• Les modificacions tindran l’efecte que correspongui per aquells alumnes que hagin sol·licitat qualsevol de les beques 
ofertades o gestionades per la UAB. 

• El primer termini de sol·licituds abastarà tant a assignatures del primer com del segon semestre. Si com a 
conseqüència de la modificació es produeix un increment en l’import de la matrícula es tramitarà el cobrament immediatament 
a la resolució. En el segon termini només podran sol·licitar-ne modificacions per a assignatures del segon semestre i sempre 
que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat i que no comportin increment dels preus acadèmics. 

• En els casos que les modificacions de la matrícula suposin una disminució en la liquidació econòmica, l’alumne no 
tindrà dret a la devolució. 

Barcelona, de/d’           de     

Signatura de l’alumne/a Data d’entrada: 
Registre: 

Segell de la Gestió Acadèmica 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) us informem que les dades cedides a L’Escola Massana. (+info: https://www.escolamassana.cat ) tenen la finalitat de gestionar 
l'acció educativa, l'orientació acadèmica i profesional, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu a Plaça de la Gardunya, 9  08001 Barcelona, o bé mitjançant 
un correu electrònic dirigit a informacio@escolamassana.cat (+info: https://www.escolamassana.cat )



RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 

Espai reservat per al centre 

 S’accepta la sol·licitud de l’alumne/a 

 Es denega la sol·licitud de l’alumne/a 

 Es denega parcialment la sol·licitud de l’alumne/a 

(2) Codificació dels motius de la denegació: 

01. La sol·licitud ha estat presentada fora del termini establert al calendari academicoadministratiu
02. Manca de places vacants a l’assignatura
03. La sol·licitud no compleix els criteris fixats
04. Obligatorietat de matrícula de les assignatures troncals i obligatòries pendents sobre noves
05. Incompatibilitat entre assignatures
06. Supera el màxim de crèdits de matrícula establert al règim de permanència establert a la UAB

Barcelona,  de/d’           de     

Signatura del director/a 

He recollit la resolució en data:  

Signatura de l’alumne/a 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) us informem que les dades cedides a L’Escola Massana. (+info: https://www.escolamassana.cat ) tenen la finalitat de gestionar 
l'acció educativa, l'orientació acadèmica i profesional, i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu a Plaça de la Gardunya, 9  08001 Barcelona, o bé mitjançant 
un correu electrònic dirigit a informacio@escolamassana.cat (+info: https://www.escolamassana.cat )
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