Procés d’admissió
a Blanquerna FCS
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Preinscripció
Graus en

Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició
Humana i Dietètica

Farmàcia

Inici

3 de novembre de 2020

24 de novembre de 2020

· Presencialment a la Facultat
· Online a través de blanquerna.edu

Com

Taxa de preinscripció

Online a través de iqs.edu

100€

125€

· Fotocòpia del DNI
· 1 foto mida carnet
· fotocòpia del certificat de la via d'accés
a la universitat*
· Certificat dels resultats de 1r de
Batxillerat i de les avaluacions de 2n de
Batxillerat o CFGS

Documentació necessària

· Fotocòpia del DNI
· 1 foto mida carnet
· Certificat dels resultats de 1r de
Batxillerat i de les avaluacions de 2n de
Batxillerat o CFGS (si es disposa en el
moment de la preinscripció)
* Aquesta documentació s’haurà de pujar al sistema
en el moment de la sol·licitud de la plaça

* És imprescindible que s’entregui la fotocòpia de
la via d’accés abans del 28 de juny de 2021. Si
per les circumstàncies actuals, en aquesta data
no es pot tenir aquesta documentació, s’haurà
de lliurar en el moment que es disposi de la
mateixa.

En el moment de la formalització de la preinscripció s’adjudicarà data i hora per realitzar la prova d’admissió.
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Prova
d’admissió
Consta de:
Prova de competències
i actituds
Prova d’expressió escrita
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Resolució
de l’admissió
Un cop realitzada la prova d’accés,
s’informarà l’estudiant de la data en què
pot consultar l’estat de la seva
sol·licitud, i en el mateix missatge se li
notificarà quan i com haurà de
formalitzar la matrícula en cas que
estigui admès.
En el cas de Farmàcia: 15 dies després
de la prova s’enviarà el resultat per
email a l’alumne. En cas de ser admès,
l’admissió restarà condicionada al
compliment dels requisits necessaris
per a la matriculació als estudis.
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Matrícula
La matrícula quedarà formalitzada en el
moment en què l’estudiant faci el
pagament del 50% de l’import total del
curs. Aquest pagament s’haurà de fer
en els dos dies hàbils posteriors a la
realització de la matrícula.
En el cas de Farmàcia: la secretaria de
l’IQS contactarà amb els estudiants a
partir del 15 de juny de 2021.

Preus del curs 2021-2022
Forma de pagament
El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada:

50%

50%

restant repartit en 9 mensualitats
mitjançant domiciliació bancària

del cost total en el moment
de la matriculació

i
1r curs Grau

Crèdits

Preu/crèdit

Total del curs

Infermeria

60

126,90€

7.614,07€

Fisioteràpia

60

134,35€

8.061,28€

Nutrició Humana i Dietètica

60

123,29€

7.397,51€

Farmàcia

60

203€

12.180€

En el cas de Farmàcia
s’haurà de fer una reserva
de plaça del 50% de
l’import total del curs, i a
partir del juny s’assignarà
dia i hora per formalitzar la
matrícula presencialment
a IQS.

Sessions informatives
Per a inscriure-s’hi cal completar el formulari que trobareu a serveis.blanquerna.edu/sessionsinfo/ca
Dijous,
26 de novembre
del 2020

Dijous,
4 de febrer
del 2021

Dijous,
25 de març
del 2021

Dissabte,
8 de maig
del 2021

Dijous,
17 de juny
del 2021

Dijous,
15 de juliol
del 2021

Si ho preferiu, podeu sol·licitar una visita personalitzada o un meeting virtual a través de blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants

Contacte
Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna-URL
c/ Padilla, 326. 08025 Barcelona
93 253 30 69
infosalut@blanquerna.edu

Tota la informació sobre el procés d’admissió
(requisits, calendari, documentació necessària,
condicions generals de matrícula, preus, etc) la
trobareu actualitzada i detallada a la secció Futurs
estudiants del nostre web blanquerna.edu

