
SOL·LICITUD EXTRAORDINÀRIA 
DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 

Núm. d’entrada: ……………... 

Data: …………………………………... 

Nom i cognoms: ................................................................................................................ DNI/NIE: .............................................

Telèfon: ............................................. Titulació: ................................................................................................................................................................ 
Correu electrònic: 
Anul·lació o ampliació d’assignatures 

Anul·lació Ampliació Codi Nom de l’assignatura Grup 
actual 

Grup 
nou 

Vist-i-plau 
sí no 

    

    

    

    

    

Canvi d’assignatures 

Codi Nom de l’assignatura Grup Bloc 
Vist-i-plau 
sí no 

Actual 
Opció 1 
Opció 2 

 
 

 
 

Actual 
Opció 1 
Opció 2 

 
 

 
 

Canvi de grup 
 De totes les assignatures: Grup actual: .................... Grup nou: .................... Vist-i-plau:  sí  no 

 D’assignatures aïllades:

Codi Nom de l’assignatura Grup 
actual 

Grup 
nou 

Vist-i-plau 
sí no 

  

  

  

Observacions 
............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Signatura de l’estudiant 

Vic, ....... de/d’ .......................... de… 

Observacions:......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Signatura del/la cap d’estudis 

Vic, ....... de/d’ .......................... de ............. 
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1-

10
 / 

J2
70

U
16

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
- El responsable del tractament de les dade és la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC.
- La finalitat és oferir el servei de gestió acadèmica i d’estudiantat a la Facultat. 
- Les dades es tractaran per a la prestació de serveis docents i en compliment d’obligacions legals. 
- Es comunicaran únicament a les àrees i els serveis de la UVic-UCC competents per a la prestació del servei de gestió acadèmica i d’estudiantat. S’informarà d’altres
comunicacions derivades d’altres processos en el moment. 
- En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé
consultar informació addicional sobre protecció de dades a https://www.uvic.cat/avis-legal-i-proteccio-de-dades. 

Dades de l’estudiant

Instruccions per a la presentació electrònica de la vostra sol·licitud:
- Pas 1: empleneu directament aquest formulari, sense imprimir-lo.
- Pas 2: si teniu certificat digital, signeu-lo al camp corresponent (signatura de l'estudiant)
- Pas 3: adjunteu aquest pdf a la instància electrònica (cliqueu aquí)

https://www.seu-e.cat/ca/web/fundacio-universitaria-balmes-universitat-de-vic/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/15124021?p_auth=E41ThJEA
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