Títols propis de la URL Curs 2014/2015
Informació sobre l’accés, la preinscripció i la
matriculació
Preinscripció
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als títols propis de la Facultat. Per a la
preinscripció, s’han de dur obligatòriament els documents següents:
• Curriculum vitae
• Fotocòpia del DNI o passaport
• Fotocòpia del títol o del resguard del títol dels estudis universitaris cursats
• 1 fotografia de mida carnet
• 90 euros en concepte de sol∙licitud de plaça (que es descomptaran de l’import de la
matrícula).
En el moment de lliurar aquesta documentació es proposarà dia i hora per a una entrevista amb
el coordinador del curs. L’objectiu d’aquesta trobada és, per al coordinador, valorar de manera
ajustada l’adequació del perfil del sol∙licitant i orientar‐lo en cas que sigui necessari. Per al
sol∙licitant, aquesta entrevista facilita la resolució de dubtes i l’expressió d’expectatives sobre el
curs.
Dates i horari
Del 10 de març al 15 de setembre de 2014 (excepte període de vacances), als matins, de 10.00h
a 13.30h, i, a les tardes, de 16.00h a 20.00h.
Lloc
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna‐URL
C. Císter, 34 – 08022 Barcelona
A/e: sioefpcee@blanquerna.url.edu
Procés de selecció
Es farà a partir de l’anàlisi de currículums i d’una entrevista personal. Es tindrà en compte la
data de sol∙licitud de plaça.
Admissió
Les llistes d’admissions es faran públiques el divendres 19 de setembre de 2014 a partir de les
12.00h a la pàgina web www.blanquena.url.edu, amb el codi CIB adjudicat en el moment de la
preinscripció.
Matriculació
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al curs. El pagament de la matrícula representa
l’obtenció definitiva de la plaça de l’estudiant. La matrícula es formalitzarà entre els dies 25 i 26
de setembre de 2014 a la Secretaria acadèmica de la Facultat, en la data i l’horari que s’indicarà
al web d’admissions.

Anul∙lació dels cursos
La FPCEE Blanquerna‐URL no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre
mínim de matriculacions necessàries.
Idioma dels cursos
La llengua habitual dels cursos és indistintament el català i el castellà. Igualment, els professors
podran utilitzar també materials en anglès i francès i impartir classes en aquests idiomes, si fos
necessari. Els estudiants podran fer els treballs en la seva llengua habitual. La Facultat ofereix la
possibilitat d’adreçar‐se a l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengües per millorar‐ne el nivell.

www.blanquerna.url.edu

