
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020 per la qual es fa pública la relació de persones admeses i 
excloses corresponent a la preinscripció de l’oferta formativa del MINOR en GÈNERE I 
DRET del Grau en Dret per al Curs 2020-2021 
 
 
 
Persones admeses:    Codi Assignatura/es amb reserva de matrícula 
ALVARADO CALLE, G.N.    1,2,3,4 i 5 
ASCASO ESTEBAN, P.    1,2,3,4 i 5 
ESCOLÀ TILLÓ, A.     1,2,3,4 i 5 
MAGRINYÀ ALONSO, M.    1,2,3,4 i 5 
MARTÍNEZ GUILLEMAS, P.   1,2,3,4 i 5 
RODRÍGUEZ PÉREZ, R.    2,3,4,5 i 6 
RUBIO DOLCET, I.     1,2,3,4 i 5 
SÁNCHEZ IZQUIERDO, I.    1,2,3,4 i 6 
VILA MATEOS, N.     1,2,3,4 i 5 
ZANZAN SATTOU, H.    1,2,3,4 i 5 
 
 
 
 
Persones excloses:    Motiu d’exclusió de la sol·licitud 
BATALLA DOMINGO, C.    (2) 
JUCAN, C.A.      (2) 
POLO GRAU, A.     (1) 
RUSCA MUÑOZ, E.     (2) 
SÁNCHEZ GRAS, M.L.    (1) 
SERRANO DE LA CRUZ FERNÁNDEZ,M (3) 
SOROLLA TAMARIT, N.    (1) 
 
 
 
NOTA IMPORTAT: 
 
Per la formalització de la matrícula (data, horari i procediment) cal que l’alumnat admès 
contacti amb la secretaria administrativa de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. La 
persona de contacte es la Sra. Carme Mendoza Chacón.  
Telèfon de contacte: 973703357 
Adreça electrònica: fdet.secretariacentre@udl.cat / carme.mendoza@udl.cat 
 
 
Cal tenir en compte que les persones admeses hauran de matricular-se de totes les 
assignatures sol·licitades, en cas contrari, s’anul·larà la matrícula corresponent a les 
assignatures del MINOR. 
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Codi assignatures: 
Núm. 1. Els Drets de les dones i les polítiques públiques. 
Núm. 2. Dona i Treball 
Núm. 3. Dones i Violència de Gènere 
Núm. 4. Gènere i Drets Humans 
Núm. 5. Dona i Protecció Social 
Núm. 6. Matèria Transversal (3 crèdits ECTS com a mínim en matèria de gènere). 
 
 
Motius d’exclusió de la sol·licitud: 
(1) La sol·licitud no s’ajusta als criteris de preinscripció. La preinscripció està dirigida a 
l’alumnat que vol cursar totes les assignatures del MINOR o per l’alumnat que en cursos 
passats ja ha cursat alguna assignatura i vol cursar la resta d’assignatures que conformen el 
MINOR. 
(2) No s’acredita documentalment la realització de com a mínim 3 crèdits de Matèria 
Transversal sobre gènere. 
(3) No s’adjunta formulari de preinscripció. 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs davant 
la Comissió d’Estudis de Grau de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquesta resolució. 


