
                         DOC 4 
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2018 per la qual es fa pública la relació d’admesos i 
exclosos de la preinscripció al Programa Oficial de Postgrau Educació, Societat i Qualitat de 
vida. Màster en Tecnologia Educativa E-learning i Gestió del Coneixement.  Curs 2018-
19. 
Admesos: 

1- 48057190R 
2- FM279749 
3- 73093652C 
4- 20039074W 
5- 48477640B 
6- 15454258Y 
7- 78035056N 
8- 06252843V 
9- 71950942L 
10- 43116646H 

 
Llista d’espera: 

1- 43116646H 
2- 77842841P 
3- 54989577G 

 
Exclosos:                     Motius: 

1- 0602968067      No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
2- 47855415M  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
3- 52969220J  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
4- 49091622P  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
5- 25719463N  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
6- 05304575Q  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
7- 47688055Q  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
8- 26047342A  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
9- 75159062F  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
10- 48331839F  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
11- 48664080J  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
12- 77580200G  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
13- 25469496D  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
14- 47091067Q  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
15- 76134582M  No ha pagat taxa preinscripció/No ha presentat documentació 
16- 73208900S  No ha presentat documentació 
17- 53574111G  No ha presentat documentació 
18- 29438952X  No ha presentat documentació 
19- 27387040C  No ha presentat documentació 

 
El degà 
Carles Alsinet Mora 
 
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 
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