INSTRUCCIONS
En cas que necessiteu un estudi d’expedient, haureu de sol·licitar-lo mitjançant aquest document. Aquest tràmit
el poden sol·licitar aquells estudiants que hagin iniciat o finalitzat estudis universitaris oficials, que condueixin a
l'obtenció d'una titulació acadèmica i hagin superat assignatures susceptibles de ser reconegudes en l’estudi que
es desitja cursar. També ho pot sol·licitar qui tingui experiència laboral contrastada en el sector social. Cal que
sol·liciteu els expedients acadèmics d’estudis universitaris anteriors.
El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la nostra Facultat, dels crèdits que, havent estat
obtinguts en uns estudis oficials de la nostra Facultat o d'una altra, són computats en estudis diferents per tal
d'obtenir un títol oficial. La resolució d’aquest estudi que emet la Comissió de transferències i reconeixements de
la Facultat s’aplicarà a l’expedient acadèmic del sol·licitant.
En el moment d'efectuar la sol·licitud de Transferència/Reconeixement de crèdits és imprescindible presentar la
documentació següent:

•
•
•
•
•
•

Formulari de sol·licitud d’estudi d’expedient (que trobaràs a continuació).
Certificat acadèmic oficial.
Fotocòpia dels programes d’aquelles assignatures, cursades i superades, susceptibles de
transferència o reconeixement, degudament segellats pel centre corresponent.
Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
Fotocòpia compulsada del títol universitari.
Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de
les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.

Aquest estudi d’expedient es realitzarà en abonar la taxa acadèmica (les taxes estan publicades al web
www.peretarres.org/facultat).
El pagament es pot fer presencialment, en el moment de la sol·licitud, en efectiu o targeta. Si es fa un ingrés
bancari cal indicar el nom, DNI, concepte pel qual el fa el pagament, enviant un còpia del pagament juntament
amb el full de sol·licitud.
Número de compte de CaixaBank: ES53 2100 0435 5802 0017 2846

PROCEDIMENT
Per demanar un estudi d’expedient cal fer arribar aquesta sol·licitud amb tota la documentació al Servei d’Atenció
als Estudiants de la Facultat (SAE), presencialment o per correu postal (c. Santaló, 37, 08021 Barcelona).
El resultat de l’estudi d’expedient es comunicarà a l’interessat per correu electrònic.
Tot reconeixement provinent d’estudis no cursats a la Facultat o per experiència laboral tindran un cost del 25%
del preu crèdit.
Si l’alumne es matricula a l’estudi, la documentació aportada, formarà part del seu expedient acadèmic i no es
retornarà. Si l’alumne finalment no es matrícula i no retira la documentació de secretaria, la Facultat la custodiarà
durant 2 anys, passat aquest període el centre no se’n farà responsable.
Les sol·licituds d’estudis d’expedient per matricular-se del primer semestre, s’admetran fins a l’1d’octubre.
Les sol·licituds d’estudis d’expedient per matricular-se del segon semestre, s’admetran fins al 10 de gener.
Quan es requereixi documentació des de la Secretaria Acadèmica, caldrà presentar-la en el termini de 10 dies
hàbils des de la data de sol·licitud.
Per a qualsevol consulta pots adreçar-te al Servei d’Atenció als Estudiants presencialment, per telèfon (93 415
25 51) o per correu electrònic ( secretaria.facultat@peretarres.org).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a Barcelona, c. Numància, 149 - 151DELEGAT 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 fi ns 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 dirigintvos 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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SOL·LICITUD DE L’ESTUDI D’EXPEDIENT I APLICACIÓ DE RECONEIXEMENTS
Nom i Cognoms: _________________________________________________________________________
DNI/NIE/Passaport: ___________________ Domicili:____________________________________________
Localitat: ____________________________________________ Codi postal: ________________________
Correu electrònic (EN MAJÚSCULES) _________________________________________________________
Telèfon mòbil: ____________________________
EXPOSO:
Que he cursat els estudis de (en el cas de no haver-los finalitzat, s'ha d'especificar quants cursos s'han
realitzat):
❑ ____________________________________________________________________________________
Facultat on s’han cursat ___________________________________________________________________
I que presento el meu currículum avalat amb:
Formació universitària dels estudis realitzats
❑ Certificat/expedient acadèmic
❑ Programes assignatures compulsats
❑ Pla d’estudis compulsat
❑ Títol universitari compulsat
Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys)
❑ Contractes laborals
❑ Certificat (emès pel contractant) de les tasques específiques desenvolupades
❑ Informe de vida laboral
SOL·LICITO:
Que estudieu la documentació aportada per possibles reconeixements i que, en cas de no dir el contrari, apliqueu
els reconeixements estimats de manera provisional per la Comissió de reconeixements de la Facultat
en el meu expedient acadèmic en el moment de formalitzar la matrícula en els estudis de:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Grau en Educació Social
Grau en Treball Social
M.U. Direcció, gestió i intervenció en serveis socials
M.U. Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència
M.U. Gerontologia i promoció de l’autonomia personal
Títol propi___________________________________________________________________
(Signatura)

Barcelona, ______d’/de __________________de 20_____

Tot reconeixement provinent d’estudis no cursats a la Facultat o per experiència laboral tindran un cost del 25% del preu crèdit.
Si l’alumne finalment no es matrícula i no retira la documentació de secretaria, la Facultat la custodiarà durant 2 anys, passat aquest
període el centre no se’n farà responsable.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a Barcelona, c. Numància, 149 - 151DELEGAT 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 fi ns 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 dirigintvos 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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