
CURS ACADÈMIC 2013/14 
 
 
 

MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE SEGON CURS I POSTERIORS 
 
La matriculació dels estudiants de la Facultat de Lletres (excepte els de primer curs, els que 
accedeixen per trasllat d'expedient acadèmic i els que han de matricular assignatures reconegudes o 
convalidades) es realitzarà pel sistema d'automatrícula, des de l'aula d'informàtica del centre, de 
9.00 a 14.00 hores o des de casa accedint-hi per Internet. 
 
Abans de fer l'automatrícula s'ha de passar a recollir per l'aula d'informàtica del centre, si encara no es 
té, el nom d'usuari i la clau d'accés (password) que permet accedir-hi. 
 
Accés per Internet: http://automat.udl.cat    No cal sol·licitar dia i hora de matrícula. 
 
Accés des de l'aula d'informàtica del centre (de dilluns a divendres, excepte festius) de 9.00 a 14 hores: 
No cal sol·licitar dia i hora de matrícula. 
 

Sigui quina sigui l’opció, els dies de matrícula són els següents 
 

Del 9 al 12 de setembre 
 

Per automatrícula: 

 
� Estudiantat de segon curs i posteriors dels Graus que s’imparteixen a la Facultat. 
 
� Estudiantat  de llicenciatura que hagi aprovat totes les assignatures en la primera 

convocatòria. 
 
Dies 16 i 17 de setembre 
 
De forma presencial:  

 
� Estudiantat amb trasllat d’expedient acadèmic per a segon curs i cursos posteriors 

 
� Estudiantat que hagi de matricular assignatures convalidades/reconegudes  

 
Aquesta matrícula serà presencial a la secretaria del centre de 9.30 a 14.00 hores. 
 
Dies 24 i 25 de setembre  
 
Per automatrícula: 

 

� Estudiantat de llicenciatures que s’ha examinat en la segona convocatòria 
 

� Estudiantat que hagi de matricular assignatures convalidades/reconegudes  
  
 
 



MODIFICACIONS DE MATRÍCULA 
 
Els estudiants de nou ingrés han de fer les modificacions de forma presencial en la secretaria del 
centre i els estudiants matriculats d’anys anteriors que ja tenen la contrasenya l’han de fer per 
Internet: http://automat.udl.cat  des de casa seua o des de l’aula d’automatrícula del centre de 9.00 a 
13.00 hores. 
 
No cal sol·licitar dia i hora.  
 
Sigui quina sigui l’opció, els dies per fer les modificacions són els següents: 
 
Dies 23 i 24 de setembre 
 

� Matrícules realitzades fins el 21 de setembre. 
 
Dia 10 i 11 d’octubre 
 

� Matrícules realitzades a partir del 24 de setembre 
 
 
Adreça: Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida 
Telèfon: 973 70 20 64 
 

 


