
INSTÀNCIA PER MODIFICAR EL POTENCIAL DE MATRÍCULA 
(Avís: les assignatures que vulgueu matricular com a "Complements CFIS" no han de constar en 
aquesta instància)

amb DNI  

Grau 2

En/Na

Doble titulació: Grau 1 

EXPOSA

Total crèdits

2.- Que vol:

matricular menys assignatures de les previstes (*cal afegir les notes del quadrimestre anterior al camp Motiu) 

 matricular més assignatures de les previstes (*cal afegir les notes del quadrimestre anterior al camp Motiu) 

reordenar les assignatures del seu pla de doble titulació 

Motiu:

DEMANA

Que se li accepti la modificació del seu potencial de matrícula, quedant la matrícula definitiva de la següent manera: 

Total crèdits 

TITULACIÓ 

1.- Que aquest quadrimestre hauria de matricular les assignatures següents: (marca amb un * les assignatures que repeteixes) 

ASSIGNATURA NÚM. CRÈDITS CODI 

TITULACIÓ CODI ASSIGNATURA NÚM. CRÈDITS 

REGISTRE D'ENTRADA 
(A omplir per la Secretaria)

Reg.Entr. núm.

Data Reg.Entr.

Curs d'accés

Data de la sol·licitud:

Resolució de la 

sotsdirectora 

acadèmica 

(a omplir pel CFIS)

noemi.dengra
Línea
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