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Notícies del Campus Feate Gener de 2019 

FEATE signa conveni amb la Universitat Ramon Llull a través 

de la Fundació Pere Tarrés 

No estava previst emetre una nova informació fins més entrat el mes de gener de 2019, però ens ha sembla que la sig-

natura del conveni amb la Facultat d’Educació Social i Treballa Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) té prou enti-

tat com per comentar-vos-la sense espera.   

             Us n’expliquem els detalls a continuació... 

 

El conveni de col·laboració 

FEATE ha signat un conveni de col·laboració amb la Facultat d'Educació Social i Treball 

Social Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.  

Quins avantatges dóna aquest conveni a les entitats federades FEATE ?  

 Lligar la formació de les entitats FEATE a una universitat de prestigi, amb titulacions que permetin 

una bona projecció de futur dels treballadors.   

 Interessants descomptes en les matrícules dels postgraus i màsters que ofereix la Universitat 

(mireu la pàgina següent)  

 Descomptes pels treballadors de les entitats FEATE en el servei de colònies de vacances de la 

Fundació Pere Tarrés.  

 Assessorament en disseny d’itineraris formatius a mida per a les nostres entitats 

 L’accés a la biblioteca i altres dependències de la facultat en igualtat de drets amb la resta d’es-

tudiants.  
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Contacta amb  

CAMPUS FEATE 

info@campusfeate.org 

www.campusfeate.org 

644 87 65 57 
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Organitza: 

 

 

Amb el suport de: 
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Expert Universitari en GESTIÓ DE RESI-
DÈNCIES i ALTRES RECURSOS PER A 

GENT GRAN 
Aquest és el primer postgrau que compartim gràcies al conveni signat.  

Podeu veure la informació més detallada de la titulació al link: expert universitari.   

Es tracta d’una titulació de 15 crèdits (9 d’ells convalidables al programa màster en Gerontologia i Auto-

nomia Personal) i en modalitat online. 

 AVANTATGE ECONÒMIC PER ENTITATS FEATE:  

 

 

IMPORTANT: PODEU PRESENTAR L’IMPORT DEL POSTGRAU A FUNDAE PER TAL 

DE BONIFICAR-LO COM A FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES 

(treballadors en actiu). Campus FEATE us farà tota la gestió, com sempre !  

 Públic en general  Entitats FEATE 

Preu crèdit 121 € (1.815€ en total) 109 € (1.633€ en total)  

Per a qui recomanem aquests estudis ? (a tall d’exemple) 

-Per persones amb un pla de carrera directiu a desenvolupar en els propers anys 

 

-Per persones del vostre equip directiu que necessitin reciclatge o ampliar la 

base de coneixements (per exemple: directius amb moltes habilitats assistenci-

als però amb escasa formació en gestió de persones o finances).  

 

-Per entitats en creixement que preveuen la creació de nous comandaments a 

mig termini...         

 

Quins són els requisits d’accés ?  

Pot accedir a aquesta titulació qualsevol persona. Si ja té una titulació università-

ria, obtindrà el títol de POSTGRAU; en cas que no tingui titulació universitària, 

tindrà un títol d’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA.  

Com serà el pla d’estudis ?  

Està composat de 4 mòduls:  

Podeu contactar amb Campus FEATE per demanar més informació sense compro-

mís o per fer pre-inscripció de la titulació al 644 87 65 57 o info@campusfeate.org 

Informació i preinscripcions: del 11/01/2019 al 25/01/2019 

Matrícula: del 28/01/2019 al 01/02/2019  

Data límit per bonificar FUNDAE: el 23/01/2019 

Inici de curs: el 04/02/2019  

Habilitats directives  Qualitat als recursos assistencials 

Gestió de recursos humans  Organització i administració financera  

mailto:casaempara@casaempara.cat
https://www.peretarres.org/facultat/masters-propis/expert-gestio-residencies

