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Curs acadèmic 2020-2021  

 

  
INFORMACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A GRAU   

 

VIES D’ACCÉS   
  

• COU o batxillerat LOGSE + PAU (totes les opcions). 

• Cicles formatius de grau superior (CFGS), FP de 2n grau (FPII), Mòduls professionals de 3r grau 

(MP3).  

• Haver superat la prova d’accés per a més grans de 25 anys.  

• Haver superat la prova d’accés per a més grans de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència 

laboral. 

• Acreditar experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys. 

• Estar en possessió d’una titulació universitària: diplomats, llicenciats, graduats i assimilats.  

• Estudis universitaris iniciats.  

• Per accedir als estudis de grau procedents de sistemes educatius estrangers: 

 

a) En el cas dels sistemes educatius estrangers provinents d’estats membres de la Unió Europea,  

de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o provinents de països amb conveni de 

bilateralitat, es pot accedir al grau amb la credencial (acreditació) de la UNED (UNEDasiss). 

 

b) En els cas dels sistemes educatius estrangers fora de la Unió Europea (de l’EEES) i que no hi 

hagi conveni amb l’estat espanyol, cal l’homologació del títol de batxillerat o equivalent del 

Ministeri d’Educació de l’estat espanyol. En cas de no tenir l’homologació d’aquests estudis, 

s’haurà de presentar el resguard que acrediti que l’homologació dels estudis de via d’accés està 

en tràmit. El tràmit de l’homologació s’ha de fer mitjançant el Departament d’Ensenyament de 

Catalunya o a través del Ministeri d’Educació. 

 

 

Per a altres situacions us podeu adreçar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), trucant al 93 415 25 51 o 

enviant un correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org. 

 

 

PLANS D’ESTUDIS  
  

Els graus tenen un total de 240 crèdits ECTS (European Credits Transfer System) distribuïts en 4 cursos 

acadèmics (8 semestres). Cada curs consta de 60 ECTS i cada ECTS equival a 25 hores de dedicació.  

 

   

Grau en Educació Social    Grau en Treball Social   

   

▪ Formació bàsica: 60 ECTS    ▪ Formació bàsics: 60 ECTS  

▪ Obligatoris: 102 ECTS     ▪ Obligatoris: 102 ECTS  

▪ Optatius: 24 ECTS     ▪ Optatius: 24 ECTS  

▪ Pràcticum i Treball final de grau: 54 ECTS  ▪ Pràcticum i Treball final de grau: 54 ECTS  

  

  
  

http://www.url.edu/estudis/graus/acces-als-estudis-de-grau/mes-grans-de-45-anys
http://www.url.edu/estudis/graus/acces-als-estudis-de-grau/mes-grans-de-40-anys
mailto:secretaria.facultat@peretarres.org
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MODALITATS D’IMPARTICIÓ  

  

• Presencial → grau de Treball Social: torn de matí (de 8 a 14.30 h).  

                   →grau d’Educació Social: torn de matí (de 8 a 14.30 h) o torn de tarda (de 15.30 a 20.30 h).  

   Matrícula mínima de 30 ECTS en tots dos graus. 

• Itinerari adaptat (online) en tots dos graus per a estudiants que tenen limitacions per assistir a classe 

per motius laborals o de distància geogràfica. Matrícula mínima de 30 ECTS. 

 

 

 

ESTUDI DE RECONEIXEMENTS UNIVERSITARIS  
  
Aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han iniciat o finalitzat estudis universitaris i han superat 

assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis del grau 

que es desitja cursar.  

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la 
documentació següent: 

• Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient.  
• Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).   
• Programes acadèmics compulsats. 

• Pla d’estudis compulsat. 

• Títol universitari compulsat.  
• Comprovant de pagament de les taxes. 

La sol·licitud d’aquest tràmit té un cost de 49 €. Es pot abonar en efectiu al SAE, per targeta o fent prèviament 

una transferència o un ingrés a CaixaBank (ES53 2100 0435 58 0200172846), indicant el nom complet de 

l’estudiant sol·licitant. 

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de 

crèdits i assignatures del grau que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon 

Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts tenen un descompte del 75% del preu del crèdit.  

Per a més informació: https://www.peretarres.org/facultat/la-facultat/futurs-estudiants/admissions.  
 

 

RECONEIXEMENTS PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  
  
Els estudiants procedents dels estudis de cicles formatius de grau superior d’Integració Social poden 

sol·licitar un reconeixement de 30 ECTS sobre el total del pla d’estudis de grau. 

 

Els estudiants procedents dels estudis de cicles formatius de grau superior d’Animació Sociocultural 

poden sol·licitar un reconeixement de 30 ECTS sobre el total del pla d’estudis de grau. 

 

Els estudiants procedents dels estudis de cicles formatius de grau superior d’Educació infantil poden 

sol·licitar un reconeixement de 30 ECTS sobre el total del pla d’estudis de grau. 

 

Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts tenen un descompte del 75% del preu crèdit.  

 

Per a més informació: https://www.peretarres.org/facultat/la-facultat/futurs-estudiants/admissions. 

 

https://www.peretarres.org/facultat/la-facultat/futurs-estudiants/admissions
https://www.peretarres.org/facultat/la-facultat/futurs-estudiants/admissions
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PREUS I TAXES  
  

La taxa de matrícula és de 90 €.  

La taxa de preinscripció és de 100 €. 

El cost de cada crèdit matriculat és de 112,50 €. L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el 

nombre de crèdits matriculat pel preu del crèdit.   

   

FORMES DE PAGAMENT  
  
El pagament de la matrícula es pot realitzar en 

 

• Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.  

• Fraccionat en 4 pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula amb el full de pagament 

bancari i efectuant el pagament a qualsevol oficina de CaixaBank, 30% al setembre, 30% al novembre 

i 20% al març (per domiciliació bancària). 

   

BEQUES I AJUTS  
  
La Fundació Pere Tarrés i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereixen beques 
als estudis de grau de la nostra Facultat. 

Al web de la Facultat trobareu la informació dels tràmits de sol·licitud de les beques de la Fundació:  

https://www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques. 

Per a qualsevol dubte sobre beques i ajuts, escriviu a infofacultat@peretarres.org. 

Els estudiants també podeu accedir a un préstec per als estudis en condicions molt favorables demanant per 
un crèdit d'ajut a l'estudiant a l’oficina de l’entitat bancària CaixaBank (c. Santaló, 69, Barcelona), on rebreu 
una atenció personalitzada sobre aquestes condicions. 

RESERVA DE PLAÇA - PREINSCRIPCIÓ 
  

El tràmit de reserva de plaça es fa mitjançant la preinscripció i té un cost de 100 € (import no retornable). 

La preinscripció es realitza de forma online a través del nostre web:   

 

Grau en Educació Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-educacio-social. 

Grau en Treball Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-treball-social. 

 

En fer la preinscripció es demana omplir una breu prova d’accés. 

Al final del procés de preinscripció s’ha d’imprimir el full de pagament bancari. La reserva de plaça en el curs 
queda garantida un cop s’ha liquidat el pagament de la preinscripció a qualsevol oficina Caixabank, o per 
Internet, mitjançant el servei de Gestió per Línia Oberta, el servei de banca per Internet de CaixaBank.  

Si optes per fer la preinscripció presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants (c. Santaló, 37), has de 
demanar cita prèvia trucant al 93 415 25 51 o per correu electrònic a infofacultat@peretarres.org; només cal 
que portis el document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport), i en cas que ja ho tinguis, la 
documentació que acredita la via d’accés (PAU, cicles formatius de grau superior –CFGS–, etc.)  

Pots efectuar el pagament de la preinscripció de dues maneres: 

• En efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit. 

• Amb el full de pagament bancari, efectuant el pagament a qualsevol oficina de CaixaBank. 

Al cap d'uns dies rebràs la notificació d’admissió al grau. 

 

https://www.peretarres.org/facultat/ajuts-beques
mailto:infofacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/grau-educacio-social
https://www.peretarres.org/facultat/grau-treball-social
mailto:infofacultat@peretarres.org
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MATRÍCULA  
  

El tràmit de la matrícula es realitza presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat (c. 

Santaló, 37, Barcelona), sol·licitant cita prèvia al telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic 

infofacultat@peretarres.org. 

 

En el moment de formalitzar la matrícula cal aportar la documentació següent al Servei d’Atenció als 

Estudiants: 

 

• 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.  

• 1 fotografia mida carnet (original).  

• Original i fotocòpia del 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.  

• 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. 

• 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 SAE. 

• Comprovant de l'abonament de les taxes per gestions acadèmiques (no retornables) realitzat al final del 
procés de preinscripció. 

 

Documentació que haureu d’omplir al Servei d’Atenció als Estudiants o portar descarregada del web  

 

Grau en Educació Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-educacio-social. 

Grau en Treball Social: https://www.peretarres.org/facultat/grau-treball-social. 

 

• 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. 

• Carta informativa d‘acreditació d’una tercera llengua en finalitzar els estudis de grau, signada per 
l’estudiant. 

• 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. 

• Comprovant de l'abonament de la taxa de preinscripció de 100 € (no retornables). 

SESSIONS INFORMATIVES  
  

• 20 de febrer de 2020 / 19 h  

• 26 de març de 2020 / 19 h  

• 14 d’abril de 2020 / 19 h 

• 9 de maig de 2020 / 11 h  

• 18 de juny de 2020 / 19 h  

• 14 de juliol de 2020 / 19 h 

• 8 de setembre de 2020 / 19 h  

  
Si voleu més informació o teniu algun dubte, podeu visitar el nostre web (https://www.peretarres.url.edu) o 

bé concertar una entrevista personalitzada trucant al telèfon 93 415 25 51 o enviant un correu electrònic a 

infofacultat@peretarres.org, el Servei d’Orientació al Futur Estudiant; estarem encantats d’atendre-us. 

mailto:infofacultat@peretarres.org
https://www.peretarres.org/facultat/grau-educacio-social
https://www.peretarres.org/facultat/grau-treball-social
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/documentacio/cat/targeta-alfa-facultat.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/documentacio/cat/acceptacio-normativa-us-plataforma-virtual.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/documentacio/cat/acreditacio-tercera-llengua.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/facultat/documentacio/cat/targeta-alfa-bancaria.pdf
https://www.peretarres.url.edu/
mailto:infofacultat@peretarres.org

