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ACCEPTACIÓ DE LA MATRÍCULA CONDICIONADA 

 
 
Situació en la qual es troba l’estudiant: 
 

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 i la via d’accés (documentació 

sense codi de verificació segur).  

Vies d’accés: Grau: PAU, CFGS, major 25, 40 o 45 anys, altres títols universitaris. 

                                     Postgraus: Titulació universitària. 
 

Si vas examinar-te de les PAU en convocatòries anteriors al curs actual, hauràs de contactar amb l'oficina de 

gestió acadèmica de la universitat on et vas matricular, perquè et lliuri la documentació acreditativa dels 

resultats de la prova que també ens hauràs de lliurar. 

 
 No haver presentat en cap format (digital o físic) algun dels documents requerits per a la matrícula.  

 Haver presentat en format digital (i no en suport físic) la documentació requerida per a l’estudi d’expedient al 

Servei d’Atenció als Estudiants (secretaria.facultat@peretarres.org), (documentació sense codi de verificació 

segur), documentació que posteriorment es presentarà en format original a l’inici del curs. 

        Jo,____________________________________________________amb DNI/NIE/passaport núm. 

_________________________, matriculat/ada per cursar els estudis de: Grau en 

________________________________________________________ / Formació de postgrau pròpia  

______________________________________________ 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 

via d’accés a l'inici del curs vigent en suport físic o bé a la presentació de la documentació que manca, o totes dues*. 

Així mateix, estic assabentat/ada que aquesta gestió és indispensable per a la sol·licitud del títol dels estudis els 

quals estic matriculat/ada. 

        Jo, ___________________________________________________________________________ 

amb DNI/NIE/passaport núm. _________________________, matriculat/ada per cursar els estudis de: Màster 

Universitari en ___________________________________________________________________ a la Facultat 

d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), soc coneixedor/a que actualment no disposo 

del títol de Grau finalitzat,  i tinc pendents de superar el TFG i fins un màxim de 9 crèdits ECTS per obtenir la 

titulació de grau.  Aquesta matrícula està condicionada a la presentació del títol universitari abans de la defensa 

del TFM.   

 

L’accés per aquesta via està regulat per la Normativa de matrícula condicionada als ensenyaments oficials de màster 

universitari i programes acadèmica amb recorreguts successius de la Universitat Ramon Llull, aprovada per la Junta de 

Govern de la URL, el 18 de novembre de 2021. (Segons el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre) 

 

Soc coneixedor que en cap cas podré obtenir el títol de màster universitari si prèviament no 

he obtingut el títol de grau. 

 
 
Data:                                                                                                     Signatura:  
 
 
 
*En cas d’estudi d’expedient, la documentació (programes, certificats acadèmics, titulació, etc.)  haurà de ser original 
o bé compulsada i  presentar-la a l’inici de l’estudi matriculat. 
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