ACCEPTACIÓ DE LA MATRÍCULA CONDICIONADA
Situació en la qual es troba l’estudiant:
1. Haver presentat en format digital (i no suport físic) al Servei d’Atenció als
Estudiants (secretaria.facultat@peretarres.org) la documentació requerida per
a la matrícula (especificada en el punt 2):
Sí
No

2. No haver presentat alguna de les documentacions requerides per a la
matrícula. Especifiqueu quina posant una creueta en la documentació que
correspongui:
Per accedir als estudis de grau, es poden descarregar els formularis específics des
d’aquests enllaços:
Grau d’Educació Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-educacio-social
Grau de Treball Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-treball-social
• 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
• 1 fotografia mida carnet de DNI o passaport en suport digital.
• 1 fotografia mida carnet de DNI o passaport en suport físic.
• Certificat amb la nota mitjana d’accés a la universitat de les PAU o
cicles formatius de grau superior (CFGS) o documentació relativa
d’altres vies d’accés (aquesta documentació és imprescindible per
poder fer la matrícula condicionada).
• Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la
Seguretat Social; només per a menors de 28 anys. (No és la targeta
sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o
bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
• En cas de voler fraccionar el pagament de la matrícula, fotocòpia de la
llibreta bancària o document on consti el número de compte bancari i
el(s) titular(s) del compte per a la domiciliació dels rebuts.
• En cas d'estar en possessió del certificat d'acreditació d'una tercera
llengua, cal presentar el certificat original o fotocòpia compulsada al
Servei d’Atenció als Estudiants (SAE).
• Comprovant de l'abonament de les taxes per gestions acadèmiques
(no retornables) realitzat al final del procés de preinscripció.
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• Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
• Carta de compromís de fer un bon ús del Campus Virtual, signada per
l’estudiant.
• Full de matrícula emplenat amb la tria d'assignatures per al grau
d’Educació Social o per al grau de Treball Social (si teniu algun dubte,
escriviu-nos a secretaria.facultat@peretarres.org).
• Carta informativa d‘acreditació d’una tercera llengua en finalitzar els
estudis de grau, signada per l’estudiant.
• En cas de voler fraccionar el pagament de la matrícula, document
d'autorització d'ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular
del compte. Si el titular no és l’alumne, caldrà que un dels titulars del
compte corrent ompli i signi el document d’autorització d’us de les dades
bancàries.
• Full de preinscripció i full de matrícula signats (s’envien des del Servei
d’Atenció als Estudiants després de signar aquest document).

Per accedir als estudis de formació de postgrau (màster, diploma
d’especialització universitària, expert universitari), també cal aportar la
documentació següent, que es pot descarregar des de la web de la titulació que
vulgueu cursar:*
• 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
• 1 fotografia mida carnet de DNI o passaport en suport digital.
• 1 fotografia mida carnet de DNI o passaport en suport físic.
• Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a
la formació de màster.
• Expedient acadèmic o certificat acadèmic oficial (només per al Màster
en Models i Estratègies d’acció social i educativa en la infància i
l’adolescència, al Màster en Direcció, Gestió i Intervenció en serveis
socials i al Màster en Gerontologia Promoció de l’autonomia personal).
• Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la
Seguretat Social; només per a menors de 28 anys. (No és la targeta
sanitària.) Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o
bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
• En cas de voler fraccionar el pagament de la matrícula, fotocòpia de la
llibreta bancària o document en el qual consti el número del compte
bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació de rebuts.
• En cas de voler fraccionar el pagament de la matrícula, document
d’autorització d’ús de les dades bancàries. Si el titular no és l’alumne,
caldrà que un dels titulars del compte corrent ompli i signi el document
d’autorització d’us de les dades bancàries.
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• Full de matrícula emplenat amb la selecció de les assignatures que es
volen cursar (si teniu algun dubte, escriviu a
secretaria.facultat@peretarres.org).
• Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció de 100 € (no
retornables). Aquest pagament també es pot fer en efectiu o targeta en
el moment de formalitzar la matrícula.
• Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
• Carta de compromís de fer un bon ús del Campus Virtual, signada per
l'estudiant.

Jo, __________________________________________________________________
amb DNI/NIE/passaport núm. _______________________ matriculat/ada per cursar
els

estudis

de

___________________________________________________________________
________________________________________ a la Facultat d’Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), soc coneixedor/a que aquesta
matrícula està condicionada, ja sigui a la presentació de la documentació en suport
físic o bé a la presentació de la documentació que manca en el punt 2, o totes dues.
Així mateix, soc coneixedor/a que fins que no presenti la documentació en suport físic
o la documentació que manca (o totes dues, segons el cas), no podré tramitar el títol
dels estudis als quals estic matriculat/ada ni podré assistir a classe.

Data:

Signatura:

*Enllaços a la matrícula de les diferents titulacions de postgrau (màster, diploma d’especialització universitària, expert
universitari):
Màster en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials
Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la infància i l’Adolescència
Màster en Gerontologia i Promoció de l’Autonomia Personal
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària
Màster en Counselling
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Màster en Prevenció i Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de les drogodependències
Diploma en Intervenció Socioeducativa en Infància i Adolescència
Diploma en Orientació i Inserció Laboral
Diploma en Counselling
Diploma en Reptes Globals, Desenvolupament i Acció Comunitària
Diploma en Desenvolupament i Cooperació
Diploma en Gestió per a l’Atenció Centrada a la Persona
Expert en Estratègies Innovadores d’Intervenció amb Infants i Adolescents
Expert en Intervenció en els Contextos Socials i Educatius amb la Infància i l’Adolescència
Expert en Direcció Estratègica d’Organitzacions No Lucratives
Expert en Direcció i Gestió de RRHH en les Organitzacions No Lucratives
Expert en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Socioeducativa
Expert en Orientació i Inserció Laboral
Expert en Intervenció en l’Àmbit de la Inserció Laboral
Expert en Atenció Centrada en la Persona
Expert en Gestió de Residències i Altres Recursos per a Gent Gran
Expert en Infants i Joves Migrants que Arriben Sols (MENA): Estratègies i Eines per a la Inclusió Social
Expert en Petita Infància, Família i Territori
Expert en Prevenció Socioeducativa en l’Àmbit de les Drogodependències
Expert en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de les Drogodependències
Expert en Eines per a la Intervenció Socioeducativa per a Professionals de l’Acció Social
Expert en Reptes Globals: Geopolítica, Desigualtats, Medi Ambient, Drets Humans i Diversitat Cultural
Expert en Desenvolupament i Acció Comunitària: Gènere, Minories i Migracions
Expert en Cooperació al Desenvolupament i Transformació Global: Actors, Agendes, Gestió de Projectes i Noves
Tecnologies
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