
Registrat amb el teu email i contrasenya i completa la sol·licitud d’admissió a www.salleurl.edu/form/cat 

Omple les dades sol·licitades. A l’apartat de documentació has d’adjuntar:

2.1  Fotocòpia del DNI o passaport (cara i dors).

2.2  Fotografia digital (recent).

2.3  Carta de motivació explicant per què vols estudiar el Grau que has escollit a La Salle Campus Barcelona (si esculls fer 
el Grau en anglès, la carta haurà de ser en anglès).

2.4  Documentació acadèmica:

    Carta de recomanació per part del conselour, director o professor de l’últim curs. 

      A)  Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:

   A1. Batxillerat: Notes 1er i 2n de batxillerat (fins al moment) i notes de les PAU en el cas de que es tinguin. 

    A2. CFGS: Notes de 1er i 2n de CFGS (fins al moment). 

    B)  Si estàs estudiant en un sistema educatiu diferent al espanyol: 

B1. Diploma de Batxillerat Internacional (IB Diploma). Sistema educatiu de la UE, Xina, Suïssa o altres països amb 
acords bilaterals: 

          - Notes dels dos últims cursos (fins al moment). 

- Credencial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància  (UNED: www.uned.es/accesoUE), a sol·licitar 
un cop finalitzats els estudis. 

    B2. Resta de sistemes educatius: 

- Notes dels dos últims cursos (fins al moment).  

- Certificat d’homologació dels estudis a nivell de segon de Batxillerat espanyol, emès pel Ministeri  
d’Educació espanyol. Per poder homologar contacta amb l’ambaixada espanyola en el país d’origen o a 
través del Departament d’Educació de Barcelona. 

    C) Si estàs estudiant en una altra Universitat, hauràs d’adjuntar el teu expedient acadèmic i el programa del Grau de 
              la Universitat d’origen. 

2.5  Certificat B2 o superior de llengua estrangera (en cas de disposar del mateix). 

2.6  Alumnes internacionals (procedents de Sistemes Educatius Internacionals). 

    Has d’adjuntar el rebut del pagament de la transferència bancaria de 100€ (no reemborsables) en concepte de gestió   
    del procés d’admissió. En el camp de DESCRIPCIÓ indica el teu nom complert i el Grau.  

    - Nom del destinatari: FUNITEC BES LA SALLE

    - IBAN: ES37 0049 4750 1921 1601 7071

    - BIC (SWIFT o ABA): BSCHESMM  

    - Banc: Banco Santander

    - Direcció: c/ Mandri, 34 - 08022 

    - Barcelona (España) +34 93 2127035

2.7  Per estudiar el Grau en anglès. 

Per optar a estudiar el Grau en anglès, i només en el cas de que hagis cursat els teus estudis preuniversitaris en anglès un 
mínim de 2 anys, hauràs d’adjuntar la documentació que acrediti la teva puntuació en el test d’anglès com llengua estrangera 
que hagis superat. Els test que reconeixem són: TOEFL (IBT) 90-110, Cambridge Advanced English o IELTS 6-7, Cambridge 
Advanced English o IELTS. En cas de no haver superat cap d’aquests test, hauràs de fer una entrevista en anglès.

GRAUS

El procés d’admissió pel curs 2018-2019 s’inicia l’1 de desembre de 2017 i es manté obert fins a cobrir el número de 
places disponibles per cada titulació. Et recomanem iniciar el procés d’admissió abans de finalitzar els teus estudis 
preuniversitaris.
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Departament d’Admissions
Sant Joan de la Salle, 42. 08022 Barcelona
sia@salleurl.edu | www.salleurl.edu
932902405

9.120€14.100€

Preus 2018-2019

Import 
del curs 8.100€

Enginyeries 
i Tecnologies

Direcció d’Empreses 

International 
Computer 
Engineering

Digital Business, 
Design and 
Innovation

Animació
i VFX

8.640€ 14.342€

Import de 60 ECTS. L’import de la matrícula a partir del segon any es calcularà segons els crèdits matriculats, i poden variar anualment. La Salle 
es reserva el dret a cancel·lar i anular unilateralment qualsevol programa. En el citat cas, es retornaran únicament les quantitats que el candidat 
hagi abonat el fins el moment, en un termini màxim de 30 dies després de la data prevista de l’inici del programa.

2.8  Prova d’accés: 

A) Grau en Estudis d’Arquitectura o Arquitectura Tècnica. 

Hauràs d’adjuntar un book artístic amb els següents dibuixos: un cavall i un dinosaure, una persona asseguda en un banc 
llegint un diari, un temple grec, l’interior d’una sala d’estar en perspectiva (que tingui finestres, sofà, butaques, una taula, 
la televisió i la llibreria), una bicicleta i una barca de pescadors en perspectiva. L’exercici permet avaluar les teves habilitats 
estètiques, de dibuix i creativitat, la capacitat d’observar i entendre l’entorn.  

B) Graus en Enginyeria, Tecnologies, Digital Business, Design and Innovation o el Doble Grau en International 
Computer Engineering + Management of Business and Technology.

Un treball d’investigació (de final de curs), relacionat amb l’àmbit d’enginyeria, durant els teus estudis preuniversitaris o un 
text de 2 pàgines on desenvolupis una idea tecnològica que t’agradaria ser capaç d’implementar i una entrevista amb el 
coordinador del Grau. 

C) Grau de Direcció d’Empreses.

Un test online on es valoraran els teus coneixements i aptituds. 

D) Grau d’Animació i VFX.

Un Story Board de 8 vinyetes que plasmi una història lliure i de manera opcional, podràs definir un personatge a través d’un 
dibuix i/o d’un text. 

Entrevista personal:

         Si el Comitè d’Admissions ho considera necessari, t’entrevistarem personalment en el campus o de forma online. 

Acceptació:

Des de La Salle et notificarem, via correu electrònic l’admissió al Grau universitari pel que has fet la sol·licitud, en un període màxim 
de 15 dies. 

Sol·licitud de Beques o Ajudes Econòmiques:

Si desitges sol·licitar una beca o ajuda econòmica de La Salle, hauràs d’anar al procés d’admissió online i sol·licitar-la adjuntant 
els documents que es requereixen per cada tipus de beca. Aquest procés únicament el podràs realitzar un cop hagis estat 
acceptat. 

Reserva de plaça:

Per formalitzar la reserva de plaça hauràs d’abonar 1.000€, dels quals 100€ corresponen a les despeses d’obertura d’expedient i 
900€ al pagament de la matricula. Aquesta quantitat només es retornarà en el cas de que l’alumne no pugui formalment matricular-
se a la Universitat (no haver superat les proves o tràmits d’accés a la Universitat).  

Arquitectura 
i Edificació

Doble Grau en International 
Computer Engineering + 
Management of Business 
and Technology

12.120€
Import 
del curs

Import 
del curs

Import 
del curs

Import 
del curs Import del curs


