
 

 

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2020 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 Territori, Patrimoni i Cultura . (Curs 2020-21) 

 

- Màster en Identitat Europea Medieval (Medieval) 

- Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya (Muntanya) 

- Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants (Ensenyament) 

- Màster en Llengües Aplicades (Llengües) 

 

 

Admesos/Admitidos 

 

DNI/PASS Màster Modalitat 
…71272C Ensenyament Parcial 

...59734J Ensenyament Completa 

...77087D Ensenyament Completa 

...05050Z Ensenyament Completa 

...57970K Medieval Completa 

...50410D Medieval Parcial 

...75798F Medieval Parcial 

...99875H Medieval Completa 

...43030K Medieval Completa 

...80146A Medieval Parcial 

...70697Z Medieval Parcial 

...348668 Medieval Completa 

...47334X Medieval Completa 

...11767W Medieval Parcial 

...12725H Muntanya Completa 

...99761B Muntanya Completa 

...72153Y Muntanya Completa 

...99298W Muntanya Completa 

...90679T Muntanya Completa 

...95180J Ensenyament Completa 

...28285Z Llengües Completa 

...21835D Llengües Parcial 

 

Els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per matricular-se els dies 

20 i 21 de juliol.  

Los alumnos admitidos recibirán un correo electrónico con las instruccions para matricularse 

los días 20 y 21 de julio. 

 

 



 

Admesos provisionals/Admitidos provisionales 

 

DNI/PASS Màster Modalitat Motiu 

...814855 Ensenyament Completa 1 

...6622846 Ensenyament Completa 1 

...9662 Ensenyament Completa 1 

...68973V Medieval Completa 1 

...60145K Medieval Completa 1 

...031649 Medieval Completa 1 

...48497D Medieval Parcial 1 i 3 

...88994B Medieval Parcial 1 i 3 

...51269F Medieval Completa 1 

...44890J Medieval Parcial 1 i 3 

...56884S Ensenyament Completa 1 

...59999M Muntanya Completa 1 

...57080K Muntanya Completa 1 

...91059V Muntanya Completa 1 

...63271Q Muntanya Completa 1 

...54162D Llengües Parcial 1 

...49514T Llengües Parcial 1 i 3 

...46002J Llengües Parcial 1 

 

1- Falta documentació/Falta documentación 

2- No ha pagat la preinscripció/No ha pagado la preinscripción 

3- Falta documentació de matrícula parcial/Falta documentación de matrícula parcial 

 

 

Els alumnes admesos condicionals han d’aportar la documentació que falta abans del dia 20 

de juliol o pel contrari hauran de tornar-se a preinscriure a partir del 27 de juliol fins el 15 de 

setembre. En aquest cas només cal que es preinscriguin i no serà necessari tornar a abonar la 

taxa de preinscripció ni enviar la documentació que ha estat aportada prèviament.  

 

Los alumnos admitidos condicionalment deberán aportar la documentación que falta antes del 

dia 20 de julio o sinó deberán volver a preinscribirse a partir del 27 de julio hasta el 15 de 

septiembre. En ese caso no serà necesario que vuelvan a pagar la tasa de preinscripción ni enviar 

la documentación que ya han aportado prèviamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Exclosos/Excluídos 

 

DNI/PASS Màster Motius 
…16446G Ensenyament 1 

...473452 Ensenyament 1 
…58030Z Ensenyament 1 

...73799V Ensenyament 1 

...047441 Ensenyament 1 

...91631X Ensenyament 1 

...58463Z Ensenyament 1 

...136276 Ensenyament 1 

...31189Q Ensenyament 1 

...83424R Medieval 1 

...09210E Medieval 1 

...23494Z Medieval 1 

…39552P Medieval 1 

...52316E Medieval 1 

...697642 Medieval 1 

...86488V Medieval 1 

...578593 Medieval 1 

...12171H Medieval 1 

...905257 Medieval 1 

...254359 Medieval 1 

...27749L Medieval 1 

...19009B Medieval 1 

...10134054 Medieval 1 

...00414X Muntanya 1 

...70293Q Muntanya 1 

...31429 Muntanya 1 

...2037005 Llengües 1 

...594007 Llengües 1 

...749080 Llengües 1  

...760301 Llengües 1 

...910509 Llengües 1 

 

0- Titulació no afí 

1- Falta tota la documentació/Falta toda la documentación 

 

Els alumnes exclosos pel motiu 1 poden aportar la documentació que falta abans del dia 20 de 

juliol o pel contrari hauran de tornar-se a preinscriure a partir del 27 de juliol fins el 15 de 

setembre. En aquest cas només cal que es preinscriguin i no serà necessari tornar a abonar la 

taxa de preinscripció ni enviar la documentació que ha estat aportada prèviament.  

 



 

Los alumnos excluídos por el motivo 1 pueden aportar la documentación que falta antes del 

dia 20 de julio o sinó deberán volver a preinscribirse a partir del 27 de julio hasta el 15 de 

septiembre. En ese caso no serà necesario que vuelvan a pagar la tasa de preinscripción ni enviar 

la documentación que ya han aportado prèviamente.  

 

 

La Coordinadora del POP 

 

Maria Carme Figuerola Cabrol 

 

 

 

 

Contra aquesta resolució , que no esgota la via administrativa , podeu interposar recurs d’alçada 

davant de la Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de Lleida, en el termini 

d’un mes a comptar a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució 
 


