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ENSENYAMENT: GRAU ENOLOGIA (2014) 

 

Pots trobar informació sobre aquest ensenyament a: 

 

 WEB: http://www.fe.urv.cat/ 

 Ensenyaments 

 Grau Enologia (2014) 

 WEB: http://www.urv.cat 

 Estudis > Graus 

 Oferta formativa 

 Grau Enologia (2014) 

 

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA / ASSIGNACIÓ DE PLACES 

 

La Universitat Rovira i Virgili disposa d’una delegació de l’Oficina de Preinscripció 

Universitària situada al Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35, telèfon 977 55 95 12, 

preinscripcio.sga@urv.cat.  

 

La preinscripció universitària l’has de fer a través d’internet: 

 

 WEB: http://www.urv.cat/ 

 Estudis > Graus > Admissió i matrícula > Accés  

 Preinscripció: el calendari previsible de preinscripció és del 4 de juny 

fins el 2 de juliol de 2019. 

 Nota de tall 2018: 

 PAU i FP:  5,00 

 Nombre de places:  30 

 Correspondència entre CFGS i estudis universitaris de la URV 

 

Assignació de places: des de l’Oficina d’Accés a la Universitat (Accesnet) rebràs 

informació de la plaça assignada, generalment cap a l’11 de juliol. 

 

MATRÍCULA 

 

Si obtens plaça per cursar aquests estudis a la nostra Facultat, el personal de la 

Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades us enviarà un correu electrònic, 

generalment cap al 13 de juliol, amb tota la informació necessària per a formalitzar-la.  

 

La Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades es troba situada al carrer 

Marcel·lí Domingo, 1, Edifici N3. Et pots posar en contacte a través del telèfon 

977297001 o de l’adreça de correu electrònic matricula.scs@urv.cat. 

 

Pots trobar informació sobre la matrícula a:  

 WEB: http://www.urv.cat/ 

 Estudis > Graus > Admissió i matrícula > Automatrícula 
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 Preu de la matrícula per al curs 2018/19: aproximadament 2292 € 

 Preu de la matrícula per al curs 2019/20: consulteu decret de preus de la 

Generalitat que es publica abans de l’inici de la matrícula 

 

PAGAMENT MATRÍCULA:  

 

L'estudiant pot triar, en el moment de formalitzar la matrícula, entre el pagament únic o 

el fraccionat. 

- Únic: En un sol rebut domiciliat a partir del sisè dia de la matrícula 

- Fraccionat: en tres rebuts domiciliats segons: 

 Primer: 40% de l’import dels crèdits més les taxes > a partir del sisè dia de 

matrícula 

 Segon: 30% de l’import dels crèdits > al voltant del primer de novembre 

 Tercer: 30% de l’import dels crèdits > al voltant del vint de desembre 

 

DEDUCCIONS / BEQUES / AJUTS  

 

Pots trobar informació sobre aquest apartat a: 

 WEB: http://www.urv.cat/ 

 Estudis > Graus > Informació econòmica  

  Beques i ajuts  

 

 També et poden donar informació de beques de règim general i de beques d’equitat 

al Servei de Gestió Acadèmica (Secció Beques), Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35, 

telèfon 977558614, adreça de correu electrònic beques@urv.cat. 

 

Si és el cas, pots gaudir d’una sèrie de deduccions (segons decret de preus de la 

Generalitat publicat cada curs) com ara: 

 Família nombrosa  

 Matrícula d’honor o Premi extraordinari en el batxillerat 

 

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS  

 

Pots trobar informació sobre aquest apartat a: 

 WEB: http://www.urv.cat/ 

 Estudis > Graus > Tràmits administratius 

 La Universitat > Estructura organitzativa > Òrgans de gestió > Suport a 

l’activitat universitària 

 Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 

 Servei de Recursos Educatius 

 Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)  

 Oficina d’Orientació Universitària 

 Servei de Gestió Acadèmica 

 Vida al campus  

 

 WEB: http://www.fe.urv.cat/ 

  Enllaços d'interès 
 
 
Nota: totes les dades estan sotmeses a l’aprovació de les diferents normatives que regulin el curs acadèmic al qual es 
faci referència.  
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