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Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la 
formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar 
descomptes en el moment de fer la matrícula. 
Els descomptes poden variar segons el tipus 
d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el 
nombre de crèdits del programa en el que et 
vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la 
qual puguis acreditar la condició de 
beneficiari.

Una persona de l’equip d’assessors en 
formació de l’IL3-UB t’acompanyarà en el 
procés de l’elecció del teu programa. Posa’t en 
contacte amb nosaltres a través del formulari 
que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i 
t’informarem àmpliament dels descomptes i 
facilitats de pagament que posem al teu abast.
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Iniciar el procés de matrícula amb antelació et permet  decidir sense pressa i de 
manera encertada i, a més a més, gaudiràs d’un descompte en el preu de la 
matrícula pel pagament al comptat en dos cops, un mes abans de l’inici del curs. 

També pots efectuar el pagament fraccionat de la matrícula i a més a més, pots 
gaudir d’un descompte. Coneix tots els detalls a través del formulari web de 
sol·licitud d’informació que trobaràs a la fitxa del teu programa.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

• Alumnat  o exalumnat de la Fundació IL3-UB 

• Alumni UB amb quota màster 

• Col·legis, associacions professionals i altres entitats 

Avança’t i gaudeix d’un descompte pel pagament total 

L’IL3-UB OFEREIX TAMBÉ DESCOMPTES 
ESPECÍFICS A:

• Persones amb discapacitat acreditada

• Família nombrosa

• Víctimes de terrorisme

• Víctimes de violència de gènere i fills 
dels afectats

• Personal contractat laboralment per 
la Fundació IL3-UB 

• Membres del col·lectiu UB i del Grup 
UB

CURSOS DE GAUDIR UB I ELS JULIOLS:

Pots gaudir d’un 15 % de descompte 
sobre el preu de la matrícula
si ets alumne i/o exalumne de:

• Gaudir UB

• Els Juliols

• Escola d’Idiomes Moderns

• Estudis Hispànics

• Universitat de l’Experiència,

• Ensenyaments oficials de la UB.

L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per a poder beneficiar-se de qualsevol 
descompte ofert per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els 
Juliols i Gaudir UB) s’hi haurà d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. 
Una vegada iniciat el curs, l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi 
Els Juliols  i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte. En cas d’impagament el descompte deixarà de 
ser vigent i l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona reclamarà el 100% de 
l’import aprovat sense descomptes.



Descomptes i facilitats econòmiques de l’IL3-UB

PÁGINA 4

Contacta amb l’Àrea de Serveis Generals de l’IL3-UB per ampliar la 
informació: m.alvarez@il3.ub.edu

Les empreses poden gaudir de descomptes tant a l’oferta formativa de màsters, 
postgraus i cursos d’especialització, així com per la contractació de projectes In 
Company. Aquests descomptes estaran sota el marc d’acords o convenis signats 
amb la Fundació IL3-UB i impulsats per Talent Hub o pel departament de Serveis a 
Empreses.

l’IL3-UB ha previst tot un seguit de descomptes per a la utilització d’espais propis de 
la Fundació IL3- UB.

Descomptes per a empreses

Descomptes en espais

Contacta amb l’Àrea de Servei a Empreses de l’Il3-UB a través del 
formulari de la pàgina web i t’informarem de totes les possibilitats.


