INSTRUCCIONS
En cas que necessitis documentació acadèmica hauràs de sol·licitar-la a través d’aquest document.


Què és el certificat acadèmic d’estudis oficial?

És un certificat en que la Facultat acredita quin és el teu historial acadèmic des del moment que vas ingressar
en els estudis. Es recullen dades com l’accés a la titulació, assignatures cursades amb resultats obtinguts,
convocatòria en que t’has examinat i, si ja has acabat els estudis, la nota mitja.


Què és el certificat ordinari?

Es un certificat amb informació molt concreta sobre la titulació realitzada.


Què són els programes acadèmics?

Es la guia de les assignatures del pla d’estudis, amb la informació del contingut de cadascuna d’elles.
El temps mínim d’entrega del certificat d’estudis oficial és de 5 dies hàbils i de 15 dies en el cas de programes
acadèmics. En el cas de documentació per homologar el temps d’entrega serà de 20 dies hàbils.
Cadascun d’aquests documents té una taxa associada, (consulta l’import a l’apartat de “taxes” de la web
www.peretarres.org/facultat o bé al Servei d’Atenció als Estudiants).
El pagament es pot fer presencialment, en el moment de la sol·licitud, en efectiu o targeta de crèdit. Si fas la
petició on-line hauràs de fer un ingrés indicant el teu nom, DNI i el concepte pel qual fas el pagament, i ens hauràs
d’enviar una còpia d’aquest, juntament amb el full de sol·licitud al següent compte corrent.

CaixaBank : ES53-2100-0435-58-0200172846

PROCEDIMENT
1- Per demanar un certificat d’estudis oficial caldrà que facis arribar al Servei d´Atenció als Estudiants de la
Facultat, presencialment, a través de correu electrònic (secretaria.facultat@peretarres.org) o correu
ordinari (C. Santaló, 37 – 08021 Barcelona.) la següent documentació:

2-



Full de sol·licitud de documentació, que trobareu a continuació.



Resguard pagament del tràmit.

Un cop preparat el certificat d’estudis oficial se t´avisarà per tal que puguis passar-lo a recollir. En el cas
d’haver-ho indicat en la sol·licitud, se t’enviarà per correu postal ordinari.

Nota: La documentació sol·licitada i preparada es guardarà durant els tres mesos posteriors a la data
d’avís per a la seva recollida, en cas de no ser recollida s’eliminarà.
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SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ
Nom i Cognoms: ____________________________________________________ DNI: ____________________________
Lloc de naixement: ___________________________________ Data de naixement: _______________________________
Domicili:____________________________________________ Codi postal: _____________________________________
Població____________________________ Província: ______________________________Telèfon: __________________
Correu electrònic (EN MAJÚSCULES) ____________________________________________________________________


Estudis cursats:_______________________________________________________________________________



Any/s acadèmic/s:____________



Idioma de la documentació:

Català

Castellà

La documentació és per homologar la meva titulació a l’estranger?
Si
Vull rebre la documentació per correu postal ordinari a l’adreça indicada? Si

No
No

Certificat acadèmic oficial
Certificat ordinari
Observacions: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Programes Acadèmics (en grau o diplomatura, especifica quines assignatures vols, en el cas de no voler-les totes).
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Pla d’estudis

Forma de pagament:
Ingressant l’import al núm. de compte de CaixaBank: ES53-2100-0435-58-0200172846 i adjuntant-nos la còpia del
comprovant.
En efectiu o amb tarjeta de crèdit en el moment de presentar aquesta sol·licitud.
Signatura:

___________________, a _________ de __________________________ de 20____
Nota: La documentació sol·licitada i preparada es guardarà durant els tres mesos posteriors a la data d’avís per la seva recollida.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a Barcelona, c. Numància, 149 - 151
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Departament Jurídic, LOPD@peretarres.org
FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir -vos
informats de les activitats de la Fundació, tant per mitjans electrònics, com per d’altres mitjans. Les dades de contacte es conservaran fins que revoqueu el consentiment que atorgueu amb aquest
document. La resta de dades es conservaran el temps que calgui segons les disposicions legals que siguin d’aplicació.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT. Consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i obligació legal.
DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ. Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i col·laboradors de la Fundació Pere Tarrés que siguin necessaris per al compliment de
les finalitats expressades, els proveïdors necessaris per complir les obligacions del responsable del tractament, els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades d’acord amb les lleis,
així com els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència. Per motius de seguretat, hi ha càmeres de vídeo vigilància a les zones comuns.
EXERCICI DE DRETS. Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat
de la vostra informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document dirigint-vos al C. Numància de
Barcelona (08029) o a LOPD@peretarres.org
D'acord amb el que em diu, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS perquè tracti les dades que cedeixo, d'acord amb la informació rebuda.
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