
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL PROCÉS  

DE SOL·LICITUD DE PLAÇA I MATRÍCULA 2023-24   
 

 

VIES D’ACCÉS DESCRIPCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS DOCUMENTACIÓ PER A PREINSCRIPCIÓ 
DOCUMENTACIÓ PER A MATRÍCULA 
(en el moment de formalitzar la matrícula) 

0 

 
Batxillerat 
+ 
Selectivitat 

Estudiants procedents de: 
– Batxillerat LOE (cursat a partir de 2006) 
– Batxillerat LOGSE (cursat entre 1990 i 2006) 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Document PAU descarregat d’Accesnet (no s’admet com a 

definitiu si hi ha esmenes de doble correcció o revisió de nota) 
 

– Document PAU descarregat d’Accesnet (no s’admet com a definitiu 
si hi ha esmenes de doble correcció o revisió de nota) 

– En els graus d’Educació: si se’n disposa, aportar la documentació 
acreditativa de la superació de les PAP 

– Dades bancàries * 
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Sistemes 
estrangers 

Estudiants en alguna de les següents situacions: 
– Provinents de sistemes educatius de l’EEES o amb els 

quals l’Estat té conveni bilateral (per exemple: sistema 
andorrà, anglès, francès o alemany) 

– Batxillerat internacional 
– Provinents de sistemes educatius aliens a l’EEES amb els 

que no hi ha conveni bilateral (per exemple: sistema 
americà, països llatinoamericans) 
 

– Fotocòpia DNI o NIE/Passaport per a persones estrangeres (No és 
vàlid un document caducat) 

– Fotocòpia de sol·licitud de l’homologació expedida per: 
– UNEDAssis 
– Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

– En cas d’haver sol·licitat l’homologació al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, resolució de 
l’homologació. 

– Dades bancàries * 
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Diplomatura 
Llicenciatura 
Grau 
(titulació 
acabada) 

Estudiants que tinguin estudis finalitzats de diplomatura, 
llicenciatura o grau. Accediran a la Facultat mitjançant la 
nota obtinguda en els seus estudis universitaris previs. 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Original de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada o 

acabada on constin: 
– Crèdits cursats i superats 
– Crèdits matriculats i pendents de qualificar 
– Nota mitjana d’accés als estudis 

– Programes de les assignatures cursades i aprovades (amb el segell 
de la Secretaria Acadèmica del centre d’origen) 

– Sol·licitud d’estudi previ de reconeixements de crèdits 
 

– Fotocòpia compulsada del títol o resguard (en cas de tenir la titulació 
obtinguda a la FPCEE: fotocòpia simple) 

– Dades bancàries * 
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Cicle Formatiu 
de Grau 
Superior CFGS)  

Estudiants que estiguin en possessió d’un títol de Cicle 
Formatiu de Grau Superior. 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Fotocòpia del “certificat d’estudis complets de Cicle Formatiu de 

Grau Superior per a l’accés a estudis universitaris”. 
 

– Original del “certificat d’estudis complets de Cicle Formatiu de Grau 
Superior per a l’accés a estudis universitaris”. 

– Dades bancàries * 
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Selectivitat + 
estudis 
universitari 
iniciats 

Estudiants que hagin cursat la Selectivitat i hagin iniciat 
estudis universitaris però que no tinguin més de 30 
crèdits ECTS 
superats susceptibles de ser reconeguts. 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada on 

constin (s’admeten expedients extrets de consultes online): 
– Crèdits cursats i superats 
– Crèdits matriculats i pendents de qualificar 
– Nota mitjana d’accés als estudis 

– Sol·licitud d’estudi previ de reconeixements de crèdits 
 

– Original de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada on constin (no 

s’admeten expedients extrets de consultes online): 

– Crèdits cursats i superats i nota mitjana d’accés als estudis 

– Fotocòpia del document de trasllat (pagament de les taxes). Aquest 

document s’ha de sol·licitar a la Secretaria Acadèmica del centre on 

s’ha estat matriculat una vegada formalitzada la matrícula a 

Blanquerna. S’ha d’entregar a Secretaria Acadèmica de la FPCEE 

Blanquerna abans de l’inici del curs. 

– En els graus d’Educació: si se’n disposa, aportar la documentació 
acreditativa de la superació de les PAP 

– Dades bancàries * 
 

8 
CFGS + estudis 
universitaris 
iniciats 

Estudiants que hagin cursat un CFGS i hagin iniciat estudis 
universitaris però que no tinguin més de 30 crèdits 
superats susceptibles de ser reconeguts. 

 

 
 
 
 
 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C55011208&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
https://forms.gle/CHEyj2UBkYBtyUQm9
https://forms.gle/CHEyj2UBkYBtyUQm9


 

VIES D’ACCÉS DESCRIPCIÓ DE LA VIA D’ACCÉS DOCUMENTACIÓ PER A PREINSCRIPCIÓ 
DOCUMENTACIÓ PER A MATRÍCULA 
(en el moment de formalitzar la matrícula) 

9 Majors de 25 anys 
Estudiants que hagin superat la prova de majors de 25 
anys a una universitat catalana. 

 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Fotocòpia de la butlleta de majors de 25 anys 

– Original de la butlleta de majors de 25 anys 
– Dades bancàries * 

T 
Trasllat 
d’expedient 

Estudiants que hagin iniciat estudis universitaris i que 
tinguin més de 30 crèdits cursats susceptibles de ser 
reconeguts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 
– Fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada on 

constin (s’admeten expedients extrets de consultes online): 
– Crèdits cursats i superats 
– Crèdits matriculats i pendents de qualificar 
– Nota mitjana d’accés als estudis 

– Programes de les assignatures cursades i aprovades (amb el segell 
de la Secretaria Acadèmica del centre d’origen) 

– Sol·licitud d’estudi previ de reconeixements de crèdits 

– Fotocòpia del document de trasllat (pagament de les taxes). Aquest 

document s’ha de sol·licitar a la Secretaria Acadèmica del centre on 

s’ha estat matriculat una vegada formalitzada la matrícula a 

Blanquerna. S’ha d’entregar a Secretaria Acadèmica de la FPCEE 

Blanquerna abans de l’inici del curs. 

– En els graus d’Educació: si se’n disposa, aportar la documentació 
acreditativa de la superació de les PAP 

– Dades bancàries * 

C 
Convalidació 
parcial d’estudis 
estrangers 

Estudiants que hagin iniciat estudis a l’estranger, vulguin 
seguir- los a la FPCEE Blanquerna i tinguin superats un 
mínim de 30 crèdits susceptibles de ser reconeguts. 

– Fotocòpia DNI/NIE/passaport (No és vàlid un document caducat) 

– Original de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada o finalitzada 

on constin (no s’admeten expedients extrets de consultes online): 

– Crèdits cursats i superats 

– Crèdits matriculats i pendents de qualificar 

– Nota mitjana d’accés als estudis 

– Programes de les assignatures cursades i aprovades (amb el segell 

de la Secretaria Acadèmica del centre d’origen) 

– Sol·licitud d’estudi previ de reconeixements de crèdits 

– Fotocòpia compulsada del títol o resguard (en els casos H) 

– En els graus d’Educació: si se’n disposa, aportar la documentació 
acreditativa de la superació de les PAP 

– Dades bancàries * 

H 
Homologació 
de títols 
estrangers 

Estudiants que hagin finalitzat estudis universitaris a 
l’estranger i vulguin tenir l’equivalència espanyola per a 
l’exercici professional. 
 
 
 
 
 
 
 

 

S 
Simultaneïtat 
d’estudis 

Estudiants que vulguin estudiar dos graus a la vegada i la 
segona universitat a la que es matriculen sigui la FPCEE 
Blanquerna. 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Fotocòpia DNI (No és vàlid un document caducat) 

– Fotocòpia de l’expedient acadèmic de la titulació iniciada o acabada 

on constin (s’admeten expedients extrets de consultes online): 

– Crèdits cursats i superats 

– Crèdits matriculats i pendents de qualificar 

– Nota mitjana d’accés als estudis 

– Programes de les assignatures cursades i aprovades (amb el segell 

de la Secretaria Acadèmica del centre d’origen) 

– Sol·licitud de simultaneïtat 

– Fotocòpia del document de trasllat per simultaneïtat (pagament de les 

taxes). Aquest document s’ha de sol·licitar a la Secretaria Acadèmica 

del centre on s’ha estat matriculat una vegada formalitzada la 

matrícula a Blanquerna. S’ha d’entregar a Secretaria Acadèmica de la 

FPCEE Blanquerna abans de l’inici del curs. 

– Dades bancàries * 

 
(*) Dades bancàries: 

− En el moment de la matricula, si s’opta per un pagament fraccionat, caldrà facilitar les dades bancàries d’una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o 

Suïssa. Les dades han d’incloure els codis IBAN i BIC (aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat Espanyol) i el nom i DNI de la persona titular del compte.  
 
 

Els candidats preinscrits al Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, al Doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i en Educació Primària, o al Doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i en 

Fisioteràpia, també han, com a molt tard el dia de la realització de les proves físiques:  

− Omplir la Declaració de bon estat de salut.  

− Penjar al dipòsit de documents un Currículum de formació i pràctica esportiva (opcional).  

https://forms.gle/CHEyj2UBkYBtyUQm9
https://forms.gle/CHEyj2UBkYBtyUQm9
https://forms.gle/iymWa8otQkHnD9wj8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8EUrdZHlHc0wIGl7Njqi2r4KvdbV_rRHEm5EtwshIXpdkNg/viewform

