SIAJ Vilafranca del Penedès
 Fitxes informatives
(E -10) ASSIGNACIÓ DE PLACES I MATRÍCULA A LA UNIVERSITAT 2020-2021
Les assignacions de places es coneixen el 6 d’agost: https://accesuniversitat.gencat.cat
 Si t’han assignat la primera opció




Has de fer la matrícula entre el 7 i el 10 de setembre.
Cal informar-te a cada centre universitari sobre el procés de matrícula.
Recorda que si no et matricules en aquestes dates, perds la plaça assignada.

 Si t’han assignat entre la 2a i la 8a opció


D’entrada, has de saber que la plaça és provisional però segura.
És provisional, perquè hi haurà una 2a assignació, el 18 de setembre, i encara pots
aconseguir una preferència millor de la que t’han assignat. Per exemple, si tens la
quarta encara pots aconseguir la tercera, la segona o la primera!
És segura, perquè aquesta plaça ja no la perds.
El 18 de setembre, podràs tornar a fer la consulta de les assignacions, a veure si ha
millorat la teva plaça. En aquest cas la matrícula és del 21 al 23 de setembre. Si no la
fas perds la plaça.
IMPORTANT: Si t’han assignat entre la 2a i la 8a preferència, et matricules de la
mateixa entre el 21 i el 23 de setembre. Però si igualment encara t’interessa la
possibilitat de millorar, tens l’opció de clicar entre el 18 i el 23 de setembre
“Continuar en el procés de reassignació de places”, d’aquesta manera continues
en el procés de reassignació del setembre. Si llavors et donen una preferència millor,
podràs fer, si vols, un canvi de matrícula.



Si la plaça assignada ja t’està bé (Per exemple, t’han assignat la segona opció, i la
que vas posar primera és segur que ja no t’interessa), pots fer la renúncia a la 2a
assignació (“Assignació definitiva), entre el 6 i el 10 d’agost, d’aquesta manera la
teva opció assignada es converteix en definitiva, i et podràs matricular el 10 de
setembre al centre assignat. Important! La renúncia no s’ha de fer mai si encara es
vol millorar la plaça que t’han assignat provisionalment.

 Si, de moment, no t’assignen cap opció





Hauràs d’estar atent a la 2a assignació, el dia 18 de setembre..
Si encara no tens plaça i vols continuar en el procés de preinscripció per poder
obtenir una assignació, has de marcar “Continuar en el procés de reassignació de
places” entre el 18 i el 23 de setembre. La primera reassignació de places es farà
pública el 29 de setembre i la 2a reassignació el 6 d’octubre.
Si tot i així, no aconsegueixes plaça, recorda que existeix una nova preinscripció la
de setembre (dates pendents de publicar), amb els estudis que encara tenen places
vacants.

Més informació a:
SIAJ. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves
C/ de la Fruita, 13, Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 20 20 / http://joventut.vilafranca.cat / siaj@vilafranca.org
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, els matins d’11 a 2, i dilluns, dimecres i dijous, les tardes de 5 a 8.
Horari d'estiu del 22/06 al 10/09 2020: de dilluns a divendres, els matins de 10 a 2 i dimecres, tarda de 5 a 8.
(Tancat per vacances del 17 d’agost a l’1 de setembre)
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