Qüestionari d’accés
Grau d’Educació Social
Et donem la benvinguda a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat
Ramon Llull.
L’objectiu d’aquest qüestionari d’accés és saber quines són les teves inquietuds i les teves
expectatives envers l’educació social. A la vegada, és una eina que ajuda els tutors i les tutores en el
moment de configurar els grups de l’assignatura Pràcticum I: Aproximació a l’acció social. És per això
que et demanem que contestis el qüestionari següent.

Data:

de

de

Dades personals:
Nom i cognoms:
Edat:
Telèfon/s de contacte:
E-mail:
Població de residència durant els estudis:

Experiència professional:
Actualment treballes:

sí

no

Tipus de feina:
Lloc de feina:
Horari laboral:
Població:

Formació:
Estudis finalitzats:

Any:

Centre on els has realitzat:

De conformitat amb la LOPD, us informem que les dades que ens proporcioneu s'introduiran a una base de dades titularitat de l a Fundació. Utilitzarem les vostres dades
per complir amb la vostra sol·licitud i per mantenir-vos informats de les nostres activitats per correu electrònic o postal. Com a titular de les dades autoritza de forma
expressa el tractament d’aquestes dades. Els destinataris de la vostra informació són el personal propi de la Fundació degudament autoritzat per la direcció, els
proveïdors que calguin per donar compliment a les finalitats definides en aquest document i les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. La
informació es conservarà en els nostres arxius durant el període legal de la conservació.
Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, i a
consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació dirigint-vos per escrit a C/Numància, 149 - 151 08029 Barcelona. En fer clic al botó
“ENVIAR”, consentiu expressament el tractaments de les vostres dades, així com les cessions que siguin necessàries per a satisfer les finalitats exposades.

A. Expectatives
1. Per què vols estudiar educació social? Què creus que aquests estudis poden aportar a
la societat? (Extensió màxima: 100 paraules.)

2. En quin àmbit o en quines temàtiques t’agradaria treballar? (Extensió màxima:
100 paraules.)

3. Per què vols estudiar a la nostra facultat? Com ens has conegut? (Extensió màxima: 60
paraules.)

Pàg. 2

Rev.7 (29/1/2020)

IQ-FACU-043

B. Coneixements previs
1. Indica un tema d’actualitat que es relaciona amb els estudis que vols iniciar. Descriu el
tema en termes generals o mitjançant una notícia als mitjans i indica què t’ha interessat.
(Extensió màxima: 200 paraules.)

2. Explica què creus que pot aportar l’educació social en l’abordatge d’aquesta qüestió.
(Extensió màxima: 200 paraules.)
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3. Reflexiona sobre quins són els valors i/o actituds que ha de mostrar un professional de
l’educació social en el desenvolupament de la seva ocupació laboral. Posa algun
exemple en relació amb el tema que has triat. (Extensió màxima: 300 paraules.)

Pàg. 4
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