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INSTÀNCIA PER A LA SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’ITINERARI 
D’ESPECIALITZACIÓ 

 
 
 
 

INSTRUCCIONS 
 
En cas que l’estudiant necessiti un certificat amb l’itinerari d’especialització dels estudis cursats al grau 
d’Educació Social o Treball Social, l’ha de sol·licitar mitjançant aquesta sol·licitud. Un cop l’estudiant hagi tramitat 
el títol de grau, pot demanar aquest certificat en cas d’estar en possessió d’algun itinerari d’especialització (no hi 
ha cap taxa associada a aquest tràmit). 
 
El temps mínim d’entrega del certificat és de 5 dies hàbils. 
 
 
 
PROCEDIMENT 
 
1- Per demanar el certificat d’itinerari d’especialització, caldrà que l’estudiant faci arribar presencialment, per 

correu electrònic (secretaria.facultat@peretarres.org) o per correu ordinari (C. Santaló, 37 – 08021 
Barcelona) al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat la documentació següent: 
 

 Full de sol·licitud emplenat 
 

 
2-  El Servei d’Atenció als Estudiants es posarà en contacte amb l’estudiant per tal que pugui passar-lo a recollir. 

En cas que s’hagi indicat a la sol·licitud, es farà arribar el certificat per correu postal ordinari certificat. 
 
 
Nota: la documentació sol·licitada es guardarà durant els tres mesos posteriors a la data d’avís; després 
d’aquest temps, si no s’ha recollit es destruirà. 
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INSTÀNCIA PER A LA SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’ITINERARI 
D’ESPECIALITZACIÓ 

 

Nom i cognoms:_____________________________________________________ DNI:___________________ 

Domicili:__________________________________________________________________________________ 

Codi postal i província:___________________________________________ Telèfon:_____________________ 

Adreça de correu electrònic (en majúscules):_____________________________________________________ 

 

 Estudis cursats:______________________________________________________________________ 
 

 Any acadèmic:_______________ 
 

 Idioma de la documentació:            Català            Castellà   
 

 Itinerari que sol·licito: 
 
                                  Itinerari 1: Intervenció en processos d’inclusió social. 
 
                                  Itinerari 2: Intervenció en l’àmbit de la salut. 
 
                                  Itinerari 3: Estratègies d’intervenció en infància i adolescència. 
 
                                  Itinerari 4: Diversitat, comunitat i cooperació al desenvolupament. 

  
La documentació és per homologar la meva titulació a l’estranger?  Sí     No 
 
Vull rebre la documentació per correu postal certificat ordinari a l’adreça indicada?     Sí    No 
 
 

___________________, a _________ de __________________________ de 20____ 
 
Signatura 
 
 
 
Nota: la documentació sol·licitada es guardarà durant els tres mesos posteriors a la data d’avís; després 
d’aquest temps, si no s’ha recollit es destruirà. 
 
 

o 
 


