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TRASLLAT D´EXPEDIENT  

 

Si ets estudiant de la Facultat Pere Tarrés i vols demanar un trasllat d´expedient a una altra 
Facultat hauràs de presentar la següent documentació al Servei d´Atenció als Estudiants: 

-Omplir la sol·licitud de trasllat d´expedient i fer l´abonament de la taxa corresponent 
(consultar l´apartat de taxes a la web).  Pots fer efectiu el pagament en la nostra secretaria en 
efectiu o amb targeta, o portar el comprovant bancari de pagament, fent l´ingrés de l´import al 
següent número de compte: 

Entitat bancària: CaixaBank    

Número de compte:  ES53 2100 0435 58 0200172846  

Concepte: nom i núm. de DNI de l´estudiant que tramita 

 

-En el moment de presentar la sol·licitud del trasllat s´ha de presentar la carta d´admissió a la 
nova universitat, on aparegui l´adreça de contacte. 

-Posteriorment la nostra Facultat farà les gestions internes amb la nova universitat per fer efectiu 
el trasllat d´expedient 

-Si la nova universitat et demana un certificat acadèmic o programes acadèmics per veure un 
possible reconeixement de crèdits, ens ho hauràs de demanar amb la sol·licitud corresponent 
(petició de sol·licitud de documentació que trobaràs a la nostra web, a l´apartat del Servei 
d´Atenció als Estudiants) 

Per qualsevol consulta adreça't al Servei d´Atenció als Estudiants, al telèfon 93 415 25 51 o a 
secretaria.facultat@peretarres.org 
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Sol·licitud de Trasllat d’Expedient / Simultaneïtat d’Estudis 
 
Jo,  _________________________________________________________________________  

amb DNI núm.  ____________  domicili  ___________________________________________  

Població  ______________________________________  Codi Postal  ____________________  

mail (escriure amb lletra majúscula)  ______________________________________________  

Telèfon mòbil  _____________________  Telèfon fix  ________________________________  

 
EXPOSO: 
 
Que essent estudiant de: 
 
❑ Grau en Educació Social a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés 

❑ Grau en Treball Social a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés  

 
SOL·LICITO:  
 
❑ Trasllat d’expedient a la Facultat/Escola  _______________________________________  

de la Universitat ____________________________________________i de la que us adjunto 

la carta d’admissió (original) a la sol·licitud de plaça que tramito pel curs acadèmic  _______  

❑ Simultaneïtat d’estudis a la Facultat/Escola  _____________________________________  

de la Universitat ______________________________que tramito pel curs acadèmic______                 

 

 

Barcelona, ____d’/de ____________ de 20___. 

Nota: Aquesta sol·licitud de l’estudiant no implica l’acceptació automàtica per part del centre, sinó que prèviament cal fer 
una valoració de l’expedient. 
 
SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL PERE TARRÉS 
DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL 

(Signatura) 
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