
 

 

 

 

 

 

 

Resolució de 12 de setembre de 2022 per la qual es fa pública la relació d'admesos, admesos provisionals 

i exclosos a la preinscripció als diferents Màsters del Programa oficial de Postgrau en Territori, Patrimoni 

i Cultura de la Facultat de Lletres per al curs 2022-23. 

Resolución de 12 de septiembre por la que se hace pública la relació de admitidos, admitidos provisionales 

y excluídos en la preinscrición a los diferentes Másters del Programa oficial de Posgrado en Territorio, 

Patrimonio y Cultura de la Facultad de Letras para el curso 2022-23. 

 

Màster / Máster DNI Resolució/Resolución 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 460705... Exclòs * i ** 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 209470... Admès 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 209412... Admès 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 031411... Admès amb Complements  

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 303070... Condicional (1) 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 751384... Admès amb Complements  

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 233100... Admès 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 200394... Exclòs * i ** 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 487601... Admès 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants X7243... Condicional (2) 

Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants 469587... Exclòs * 

 

Màster / Máster DNI Resolució/Resolución 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 208573... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 415954... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 208619... Condicional (1) 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 459104... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 244299... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 472372... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 78088... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 474221... Condicional (2) 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 725360... Condicional (1) 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 483898... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 372626... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 160440... Exclòs ** 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval 092269... Admès 

Màster Universitari en Identitat Europea Medieval GE908... Condicional (1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Màster / Máster DNI Resolució/Resolución 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 090404... Admès 

Màster Universitari en Llengües Aplicades XDD832... Exclòs * i ** 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 184306... Exclòs * i ** 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 780986... Admès 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 477413... Exclòs * i ** 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 296182... Admès 

Màster Universitari en Llengües Aplicades 180591... Admès 

Màster Universitari en Llengües Aplicades PV8148... Condicional (3) 
 

Màster / Máster DNI Resolució/Resolución 

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya 781035... Admès 

 

ADMESOS/ADMITIDOS 

Els alumnes admesos rebran properament un correu amb les indicacions per realitzar la matrícula. / Los 

alumnos admitidos recibirán próximamente un correo con las indicaciones para la matrícula. 

 

ADMESOS CONDICIONALS / ADMITIDOS CONDICIONALES 

(1) La documentació s’ha de presentar abans de formalitzar la matrícula. En cas contrari s’haurà de 

realitzar una altra preinscripció per accedir al segon o posteriors periodes / La documentación se ha de 

presentar antes de formalizar la matrícula. En caso contrario deberán realizar otra preinscripción para 

acceder al segundo plazo o posteriores períodos. 
 

(2) La matrícula es formalitzarà únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, 

si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot  l'estudiantat amb el grau finalitzat./ La 

matrícula se formalizará únicamente si al finalizar el segundo plazo o posteriores períodos de 

preinscripción quedaran plazas vacantes una vez matriculado todo el estudiantado con titulaciones 

terminadas. 

En el cas que l’estudiantat pugui acreditar la finalització del grau abans de qualsevol dels terminis  de 

matrícula establerts en el calendari publicat podrà formalitzar la matrícula, sempre que hagi places 

vacants./ En el caso de que el estudiantado pudiera acreditar la finalización del grado antes de que 

finalizen cualquiera de los plazos de matrícula establecidos en el calendario publicado podrá formalizar 

la matrícula, siempre y cuando haya plazas vacantes. 
 

(3) La matrícula es formalitzarà sempre i quan s'aporti la documentació necessaria per acreditar una 

titulació no afí. / La matrícula se formalizará siempre y cuando se aporte la documentación necesaria 

para acreditar una titulación no afín. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLOSOS /EXCLUIDOS 

*   No tenim cap documentació /No ha aportado ningún tipo de documentación 

** Impagament taxa de preinscripció / Impago de la tasa de preinscripción 

Els alumnes exclosos han d’aportar la documentació i/o fer el pagament de la taxa de preinscripció abans 

del dia 20 de juliol o pel contrari hauran de tornar-se a preinscriure al segon termini // Los alumnos 

excluidos deberán aportar la documentación y/o realizar el pago de la tasa de preinscripción antes del 20 

de juliol o sinó deberán volver a preinscribirse de en el segundo plazo. 

 

 

Lleida, 12 de setembre de 2022 

Mª Carme Figuerola 

Degana de la Facultat de Lletres 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la 

Universitat de Lleida, en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la publicació d'aquesta resolució. / Contra esta 

resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer un recurso de alzada ante el rector de la Universidad de Lleida, 

en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución. 


